Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 7. 2020
Število objav: 23
Internet: 18
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 21
Inženirski dan: 0

Slovenija:
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Zaporedna št.
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Naslov

Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih podjetij

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Gregor Cerar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). Kako je na krizo pripravljeno
gospodarstvo V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo...

Naslov

V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani ugleden poslovnež

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...on ne njegova soproga med letoma 2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot je povedal pred leti za eno od
komercialnih televizij, se ukvarja z gradbeništvom, trgovanjem z zdravili in turizmom. Eden izmed njegovih gradbenih
projektov je naselje Urbana oaza, ki bo, kot kaže, zraslo na območju nekdanje tovarne...

Naslov

Bisnode: V času epidemije izbrisanih 4605 podjetij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). V Bisnode Slovenija
navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu...

Naslov

Finance o prihodnosti delovanja gradbenih podjetij (9. 7.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 8. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gradbenih dovoljenj precej zmanjšalo. Zato pozdravljajo vladni načrt razvojnih programov do leta 2023. "Vendar
lahko upravičeno domnevamo, da bo slovensko gradbeništvo, ki zaposluje okoli 70.000 ljudi in ustvari okoli pet
odstotkov bruto družbenega proizvoda, prihodnje leto precej odvisno od birokracije, ki bo izvajala...

Naslov

Gradbena dovoljenja: Kdo bo popravil škodo okolju?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

...vračamo pred leto 2018. »Gradnja objektov na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja je bila omogočena vse do
sredine leta 2018, šele uveljavitev novega gradbenega zakona je uzakonila dodaten pogoj pravnomočnosti,«
izpostavljajo. Vse to drži. Toda na ministrstvu zamolčijo, da je ključna sprememba prav v tem, da je do leta...
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Naslov

Banka Slovenije: Razmere na trgu dela bodo slabše

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Tanja Smrekar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pesimistična v vseh dejavnostih z izjemo trgovine na drobno. Kljub temu pa je pričakovano zaposlovanje junija ostalo
negativno v vseh dejavnostih razen v gradbeništvu, pri katerem so bila pričakovanja tudi med epidemijo največja, saj je
večina gradbišč tudi v času ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ostala odprta,...

Naslov

Kovintrade s šestmilijonsko naložbo v novo skladišče optimizira logistiko

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...šestmilijonsko naložbo v novo skladišče optimizira logistiko "Kovintrade posluje stabilno. Kar zadeva naše kupce iz
vrst obrtnikov, tisti, ki poslujejo v segmentu gradbeništva in kmetijstva, delajo dobro, težave so v avtomobilskem
sektorju,« pove Marko Staroveški, predsednik uprave družbe Kovintrade. Foto: Aleš Beno »Tudi zdaj...

Naslov

Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 8. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala Finance Live Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
gradbeništvo dodaj Bodite na tekočem! E-novice o Finančni konferenci. Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se
zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil...

Naslov

V času epidemije je bilo izbrisanih 4605 podjetij

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). V Bisnode Slovenija
navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu...

Naslov

O načrtih občine imajo krajani pomisleke

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...namerava komunalno opremiti in opremljene parcele prodati investitorjem. Na približno dveh hektarih velikem
območju je po novi zasnovi predvidenih 23 gradbenih parcel za individualne stanovanjske hiše in tudi nekaj javnih
prostorov. Projekt je, kot se je izkazalo na javnih obravnavah, med krajani iz KS Planina in KS...

3

Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
12

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
13

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
14

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Povzetek

Naslov

Nova hrvaška vlada z manj ministrstvi

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kontekstu je negotova samostojnost bodočega ministrstva za turizem, čeprav gre za strateško gospodarsko panogo
za Hrvaško, kot tudi prihodnost ministrstva za gradbeništvo in prostorsko ureditev. Združili naj bi tudi ministrstvo za
pravosodje z ministrstvom za upravo, po nekaterih razmišljanjih pa tudi ministrstvi za obrambo...

Naslov

NOVI DOKTORJI ZNANOSTI

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Znanost; 9. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 236 cm2

...Jezikovna politika v visokem šolstvu na Poljskem, v Sloveniji in Ukrajini (mentorica dr. Maria Zofia Wtorkowska,
somentor dr. Marko Stabej) FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Miha Hren Karakterizacija korozijskih
procesov jekla v mešanih cementih v prisotnosti kloridov (mentorica dr. Violeta Bokan Bosiljkov, somentor...

Naslov

Kdo bo popravil prizadejano škodo okolju in zdravju ljudi

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 9. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 587 cm2

...vračamo pred leto 2018. »Gradnja objektov na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja je bila omogočena vse do
sredine leta 2018, šele uveljavitev novega gradbenega zakona je uzakonila dodaten pogoj pravnomočnosti,«
izpostavljajo. Vse to drži. Toda na ministrstvu zamolčijo, da je ključna sprememba prav v tem, da je do leta...

Naslov

Kdo bo popravil škodo okolju

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 9. 7. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 185 cm2

...preučevanje rib Slovenije in Lutra - na ustavno sodišče vložile pobudo za presojo ustavnosti štirih določil
protikoronskega zakonskega paketa, ki zadevajo gradbeno zakonodajo, in predlog za njihovo začasno zadržanje.
Spremembe med drugim prinašajo bistveno strožje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih izdaje...

Naslov

Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih podjetij

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Gregor Cerar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). Kako je na krizo pripravljeno
gospodarstvoV Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo...
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Naslov

Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 325 cm2

...povprečja celotnega slovenskega gospodarstva. Za sedem odstotkov je zrasel tudi dobiček, kije lani dosegel 169
milijonov evrov. Takšnihrastiletosv slovenskem gradbeništvu gotovo ne bo. Vodstva slovenskih gradbenih podjetij si
niso edina, ali bodo letos ustvarila enako prihodkov, malce več ali manj. Nekatera med njimi iščejo...

Naslov

V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani ugleden poslovnež

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...on ne njegova soproga med letoma 2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot je povedal pred leti za eno od
komercialnih televizij, se ukvarja z gradbeništvom, trgovanjem z zdravili in turizmom. Eden izmed njegovih gradbenih
projektov je naselje Urbana oaza, ki bo, kot kaže, zraslo na območju nekdanje tovarne...

Naslov

Pravna strokovnjakinja opozarja: Delodajalec ti ne more prepovedati potovanja

Medij

ZSSS.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Mojca Matoz

Teme

Gradbeništvo, graditev

...probleme že iz časa pred izbruhom novega koronavirusa. Bi lahko še posebej izpostavila katero od dejavnosti? V
prevozništvu je tega zelo veliko, tudi v gradbeništvu, pred krizo je bilo tako tudi v gostinstvu. So v tem času, ko bi
morali biti že izplačani regresi za letni dopust, ti problem? Nekaj je dogovorov za...

Naslov

Padec gospodarske aktivnosti najmočnejši aprila; trg dela pod močnim vplivom interventnih
ukrepov

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kazalnik prikazuje tehtano povprečje pričakovanega zaposlovanja v vseh štirih anketiranih dejavnostih (tj. industriji,
storitvah, trgovini na drobno in gradbeništvu) v naslednjih treh mesecih. V Banki Slovenije poudarjamo, da interventni
ukrepi močno vplivajo na statistiko zaposlenosti in plač, ki se bo po njihovem...

Naslov

Bisnode: V času epidemije izbrisanih 4605 podjetij

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). V Bisnode Slovenija
navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu...
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Naslov

Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih podjetij

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov). Kako je na krizo pripravljeno
gospodarstvoV Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo...

Naslov

V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani ugleden poslovnež

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 8. 7. 2020

Avtor

Ž. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...on ne njegova soproga med letoma 2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot je povedal pred leti za eno od
komercialnih televizij, se ukvarja z gradbeništvom, trgovanjem z zdravili in turizmom. Eden izmed njegovih gradbenih
projektov je naselje Urbana oaza, ki bo, kot kaže, zraslo na območju nekdanje tovarne...

Naslov

Zelene terase v celoti prodane

Medij

Večer - Štajerc, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 7. 2020

Avtor

Damijan Toplak

Teme

Gradbena parcela

Stran: 10

Površina: 247 cm2

...28 enostanovanjskih hiš, pa so že vse prodane. Foto: Damijan Toplak Medtem ko imajo Zelene terase (v ozadju) že
znane kupce, pa se komunalno opremljene gradbene parcele v naselju Borov gozd tik ob miklavškem Šparu (v
ospredju) še prodajajo. Foto: Damijan Toplak...
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Rtvslo.si
Država: Slovenija
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https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/epidemija-izbri...

1/2

Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih podjetij

Med epidemijo so poslovanje večinoma prenehali samostojni podjetniki
Gregor Cerar | 8. julij 2020 ob 12 21
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili samostojni podjetniki in …

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Sloveniji je bilo od 13. marca do 31. maja, v času uradno razglašene epidemije
novega koronavirusa, izbrisanih 4605 podjetij, kaže raziskava družbe Bisnode
Slovenija.

Število poslovnih subjektov, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1 odstotka aktivnih
poslovnih subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode Slovenija. Med
vsemi izbrisanimi subjekti je 86 odstotkov samostojnih podjetnikov, pri čemer v podjetju
spominjajo, da je bil zaradi moratorija javne uprave izbris drugih pravnih oblik skoraj nemogoč.
Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko je bilo
ustanovljenih 359 subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.
Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v
osrednjeslovenski regiji. Sledijo podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka) in
savinjska regija (11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so posavska in pomurska regija (2,8
odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska regija (dva odstotka), najmanj izbrisov
pa je bilo v zasavski regiji (1,7 odstotka).
Nekoliko drugačna je slika ob upoštevanju števila aktivnih subjektov znotraj posamezne regije. Po
deležu podjetij je bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7 odstotka), sledita obalno-kraška
(2,6 odstotka) in goriška regija (2,4 odstotka), na dnu lestvice pa je pomurska regija(1,4 odstotka).
Več novih podjetij na področju energetike ter financ in zavarovalništva
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (18,7 odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek izbrisanih v primerjavi z aktivnimi subjekti pa je
bil najvišji v dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in gostinstva (4,8 odstotka), sledijo druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
(3,8 odstotka).
Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v
finančni in zavarovalniški dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo ustanovljenih v
času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po
navedbah Bisnode uvrstilo 51.444 subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294
blokiranih, 81 nepredlagateljev REK-obrazcev, en davčni neplačnik in dva subjekta
v insolventnempostopku.
Največ državnih pomoči v osrednji Sloveniji

7

08.07.2020

Rtvslo.si

Sreda, 13:04
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Kazalo

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/epidemija-izbri...
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Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v
osrednjeslovenski regiji (28,5 odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6
odstotka) in gorenjska regija (10,3 odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9 odstotka).
Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10
odstotkov).
Kako je na krizo pripravljeno gospodarstvo
V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančnogospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje
vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo zrelosti
gospodarstva, vendar se bodo posledice epidemije odražale še v naslednjih letih. Ob napovedih
padcev makroekonomskih kazalnikov se Sloveniji obeta hud boj za ohranitev gospodarstva tako
kot pred pandemijo.
"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja lahko
pričakujemo spremembe gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost poslovanja
slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je
slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na krizo, ki je pred nami," je dodal analitik pri
Bisnodu Damir Simonović.
epidemija

bisnode

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podjetja
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https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani ugleden poslovnež
0

8. Jul 2020,
19:30

Deli na:

Facebook

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter

Nepremičninski projekt, ki že leta buri duhove, je včeraj prejel podporo
Jankovićevih mestnih svetnikov in stroji bodo, kot kaže, kmalu zabrneli.
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Mihael Karner v Sloveniji ni bil obsojen.
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Mihael Karner spada med najbolj razvpite poslovneže v Sloveniji. 27. decembra 2011 so njega in
njegovo ženo Alenko v ﬁlmski akciji v prestižni vili pri avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchheim
aretirali pripadniki avstrijske specialne enote Cobra. Ameriške oblasti oziroma ameriška agencija
za boj proti drogam so zanju izdale tiralico zaradi domnevne distribucije in uvažanja anabolnih
steroidov ter pranja denarja. Njuno nelegalno pridobljeno premoženje se je takrat ocenjevalo na
ogromnih 40 milijonov evrov, v lasti pa imata tudi luksuzno vilo v Ljubljani, prestižno brunarico v
Avstriji, kjer so ju aretirali, vilo v hrvaški Opatiji ter seveda jahto.
Milijon za varščino
Po aretaciji so ju pridržali v avstrijskem zaporu, a je njunim odvetnikom uspelo doseči, da so ju po
plačilu varščine v višini več kot milijon evrov izpustili, in mirno sta se lahko vrnila v Slovenijo, kjer
je bila sprejeta interpretacija, da dejanja, za katera Karnerjeva obtožujejo, v Sloveniji v tistem
času, med letoma 2000 in 2008, niso bila kazniva. Ameriške oblasti z leti nad tem, da bi
Karnerjeva privedle pred obličje pravice, niso obupale in so za informacije o tem, kje sta, oziroma
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pomoč pri njunem prijetju razpisale celo milijonsko nagrado, ki sicer do zdaj ni obrodila sadov.
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Tiralica ameriške agencije za boj proti drogam.

Milijonska investicija

Medtem ko Američani iščejo načine, kako bi ga spravili za zapahe, Mihael Karner v Sloveniji
nemoteno posluje, čeprav so njegovo delovanje preiskovali tudi slovenski organi pregona, izvor
njegovega premoženja pa je zanimal tudi ﬁnančno upravo Slovenije, saj naj bi uradni podatki
kazali, da ne on ne njegova soproga med letoma 2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot
je povedal pred leti za eno od komercialnih televizij, se ukvarja z gradbeništvom, trgovanjem z
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zdravili in turizmom. Eden izmed njegovih gradbenih projektov je naselje Urbana oaza, ki bo, kot
kaže, zraslo na območju nekdanje tovarne Tovil v Ljubljani. Sto štirideset stanovanj bodo uradno
skupaj gradila podjetja Urbana oaza, ki je v lasti Karnerja, Draco, ki je v lasti nekdanje

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

veleposlanice v Rusiji in bivše žene že pokojnega novinarja Danila Slivnika, Ade Filip Slivnik,
ter Interlock, ki je v lasti razvpitega Rajka Hrvatiča. Karner je investicijo pojasnil z zgodbo, da naj
bi polovico zemljišča kupil že med letoma 2002 in 2004, in sicer da bi na njem postavil tovarno
generičnih zdravil.

Mediaspeed

Partner Mihaela Karnerja je tudi razvpiti poslovnež Rajko Hrvatič.

V mestnem svetu brez preprek
Kljub številnim preprekam in neodobravanju projekta s strani lokalnega prebivalstva ter
pripombam strank Levica in SDS je mestni svet z 21 glasovi za in 15 proti potrdil odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje nekdanje tovarne Tovil na Viču, kjer naj bi
zrasla omenjena nova stanovanjska soseska. »Prepričan sem, da službe ZDA danes spremljajo
to sejo, in zagotovo bodo zabeležile, kateri svetniki so tisti, ki bodo podprli Karnerjev projekt. Z
mednarodno tiralico ZDA zahtevajo izročitev Karnerja, njegove žene in brata. Ker niste podprli
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našega predloga o umiku te sporne točke, boste v primeru sprejetja odloka vi tisti, ki boste nosili
odgovornost za mednarodne diplomatske posledice,« je dejal svetnik SDS Gregor Slabe.
Tudi Asta Vrečko (Levica) je dejala, da se jim investitorji zdijo problematični in »da gre občina na
roko silno spornim podjetjem«.
Prostor, ne investitor
Podžupan Aleš Čerin, ki je zaradi odsotnosti župana Zorana Jankovića vodil sejo mestnega
sveta, je dejal, da mesto ne dela prostorskega načrta za posameznega investitorja, ampak za
urejanje prostora. »Nikjer ni zapisano, da bodo ti gospodje, o katerih ste govorili, dejansko tudi
investitorji,« je dejal in dodal, da gre za slovenske državljane, ki v Sloveniji niso obsojeni.
urbana-oaza
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mihael-karner
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Bisnode: V času epidemije izbrisanih 4605
podjetij
V Sloveniji je bilo v času uradno razglašene epidemije covida-19 (od 13. marca do 31. maja) izbrisanih 4605 podjetij,
ugotavlja družba Bisnode Slovenija. Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili
samostojni podjetniki in družbe z registrirano strokovno, znanstveno in tehnično dejavnostjo.
Število poslovnih subjektov, torej 4605, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1 odstotka aktivnih poslovnih
subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode Slovenija. Med vsemi izbrisanimi subjekti je 86
odstotkov samostojnih podjetnikov, pri čemer v podjetju spominjajo, da je bil zaradi moratorija javne uprave izbris ostalih
pravnih oblik skoraj nemogoč.
Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko je bilo ustanovljenih 359
subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.
Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v osrednjeslovenski regiji. Sledijo
podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka), ter savinjska regija (11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so
posavska in pomurska regija (2,8 odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska regija (dva odstotka),
najmanj izbrisov pa je bilo zabeleženih v zasavski regiji (1,7 odstotka).
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Slika je nekoliko drugačna ob upoštevanju tudi števila aktivnih subjektov znotraj posamezne regije. Po deležu podjetij je
bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7 odstotka), sledita obalno-kraška (2,6 odstotka) in goriška regija (2,4
odstotka), na dnu lestvice pa se nahaja pomurska regija (1,4 odstotka).
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (18,7
odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek
izbrisanih v primerjavi z aktivnimi subjekti pa je bil najvišji v dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in gostinstva (4,8
odstotka), sledijo druge raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
(3,8 odstotka).
Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v finančni in zavarovalniški
dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo ustanovljenih v času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po navedbah Bisnode uvrstilo 51.444 subjektov.
Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294 blokiranih, 81 nepredlagateljev REK-obrazcev, en davčni neplačnik in
dva subjekta v insolventnem postopku.
Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v osrednjeslovenski regiji (28,5
odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6 odstotka) in gorenjska regija (10,3 odstotka), najmanj pa jih
je iz zasavske regije (1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov).
V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v letu 2008 v
celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej
potrjujejo visoko stopnjo zrelosti gospodarstva, a je izbruh epidemije covida-19 dodobra premešal karte. Posledice
epidemije se bodo odražale še v naslednjih letih. Ob napovedih padcev makroekonomskih kazalnikov se Sloveniji obeta
hud boj za ohranitev gospodarstva v takšni meri kot pred pandemijo.
"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja lahko pričakujemo spremembe
gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost poslovanja slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in
kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na krizo, ki je pred
nami," je dodal analitik pri Bisnodu Damir Simonović.

15

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

08.07.2020
Wednesday,
Sreda,
19:18 19:18

Kazalo

https://www.sta.si/2784195/finance-o-prihodnosti-d...

1/1

Finance o prihodnosti delovanja gradbenih
podjetij (9. 7.)
Finance o prihodnosti delovanja gradbenih podjetij (9. 7.)
Ljubljana, 8. julija - Vasilij Krivec v komentarju Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala, piše, da bodo
imela gradbena podjetja letos približno enake prihodke kot lani, saj izvajajo že začete projekte. Bolj jih skrbi naslednje
leto, saj se je število gradbenih dovoljenj precej zmanjšalo. Zato pozdravljajo vladni načrt razvojnih programov do leta
2023.
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"Vendar lahko upravičeno domnevamo, da bo slovensko gradbeništvo, ki zaposluje okoli 70.000 ljudi in ustvari okoli pet
odstotkov bruto družbenega proizvoda, prihodnje leto precej odvisno od birokracije, ki bo izvajala postopke in
pregledovala dokumente za pridobivanje gradbenih dovoljenj javnih projektov. Višjo dodano vrednost, ta je predlanskim
na zaposlenega znašala slabih 32.000 evrov, kar je 71 odstotkov slovenskega povprečja in se letos ne bo občutno
spremenila, bodo morala podjetja doseči sama. Najprej z modernizacijo tehnoloških in poslovnih procesov. Želijo tudi
višje cen svojih storitev, saj poudarjajo, da so precej nižje kot na razvitih trgih. Brez ugleda ne bo šlo. Pridobila ga bodo s
kakovostnimi storitvami in poštenim poslovanjem ter brezhibno komunikacijo z javnostjo."
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Ob nastopih dr.
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Avblja
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Start maratona na
Vrhniki!

34 min

Je slovenska
vlada pozabila na
šport?

34 min

Uefa danes o
zdravstvenih
protokolih

34 min

V načrtu je
celovita obnova
novomeškega
Sokolca
Vse objave

Gradbena dovoljenja: Kdo bo
popravil škodo okolju?
Nikjer v Evropi ni mogoče začeti graditi velikih objektov, dokler pristojni
organi pravnomočno ne odločijo, da ti objekti ne bodo (preveč) vplivali na
okolje in zdravje ljudi – z izjemo Slovenije. Ali je sprememba, ki se je znašla
med protikoronskimi ukrepi, tudi skladna z ustavo, zdaj odločajo ustavni
sodniki.

Dogajanje okoli Plečnikovega stadiona odlično ilustrira
počasnost odločanja v Sloveniji. Postopek izdaje
okoljevarstvenega soglasja za obnovo stadiona je trajal dobrih
deset let. Konec leta 2018 je Joc Pečečnik vložil vlogo za
pridobitev dovoljenja po integralnem postopku, postopek še
zmeraj traja. (Foto: Luka Cjuha)

Ustavni sodniki presojajo vse več protikoronskih
ukrepov. Na nekaj preteklih sejah so med drugim
razpravljali tudi o tem, ali so popravki
gradbenega zakona, ki so se znašli med maja
sprejetimi protikoronskimi ukrepi, skladni z
ustavo. Doslej svoje odločitve – čeprav so jo
morda že sprejeli – še niso objavili. Naslednja
seja bo konec avgusta in najkasneje takrat naj bi
bila znana njihova odločitev.
Spomnimo, že maja so tri nevladne organizacije
– društvo Focus, Društvo za preučevanje rib
Slovenije in Lutra – na ustavno sodišče vložile
pobudo za presojo ustavnosti štirih določil
protikoronskega zakonskega paketa, ki zadevajo
gradbeno zakonodajo, in predlog za začasno
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zadržanje teh. Spremembe med drugim
prinašajo bistveno strožje pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij v postopkih izdaje
integralnih gradbenih dovoljenj, po drugi strani
pa lajšajo pot investitorjem velikih objektov, da
začno graditi. V nevladnih organizacijah so
prepričani, da je to v nasprotju s slovensko
ustavo, določbami prava EU in aarhuško
konvencijo. Opozorilom nevladnikov se te dni
pridružuje tudi vse več mednarodnih pravnikov.

Ključne spremembe
Doslej se je gradnja večjih objektov lahko začela
šele, ko so investitorji zanje pridobili
(pravnomočno) gradbeno dovoljenje. Slednje pa
je bilo lahko izdano, ko je investitor pridobil
pravnomočno okoljevarstveno soglasje, ki je
vključevalo tudi presojo vplivov na okolje. Od
leta 2018 je opisani dvofazni postopek združen v
enoten tako imenovani integralni postopek izdaje
gradbenega dovoljenja. Od maja naprej pa je še
ta integralni postopek nekoliko poenostavljen.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odslej namreč investitorjem ni treba več čakati,
da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno,
ampak lahko začnejo graditi takoj, ko pridobijo
gradbeno dovoljenje, ne glede na to, ali se bo
morda zoper njega kdo pritožil na sodišče.
Med drugim to lahko pomeni, da bo gradnja
nekega velikega objekta, vzemimo na primer
slavni Plečnikov stadion, lahko stekla, v
naslednjih letih pa bo sodišče odločilo, da je
gradnja tega stadiona nezakonita, in dovoljenje
razveljavilo. Postavlja se vprašanje, kaj to
pomeni za na pol zgrajene ali končane objekte.
Bi moral potemtakem vlagatelj gradnjo, ki bi
postala črna, porušiti? Na čigave stroške? Kaj to
pomeni z vidika škode za okolje, ki bi z nekim že
izvedenim posegom postala nepopravljiva?
Ministrstvo za okolje sicer tako polemiko
zavrača, rekoč, da spremembe niso nič novega,
saj se z njimi samo vračamo pred leto 2018.
»Gradnja objektov na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja je bila omogočena vse
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do sredine leta 2018, šele uveljavitev novega
gradbenega zakona je uzakonila dodaten pogoj
pravnomočnosti,« izpostavljajo. Vse to drži. Toda
na ministrstvu zamolčijo, da je ključna
sprememba prav v tem, da je do leta 2018
vlagatelj moral pridobiti pravnomočno
okoljevarstveno soglasje, katerega del je tudi
presoja vplivov na okolje, šele nato je lahko
zaprosil za gradbeno dovoljenje. Zdaj pa je
presoja, ali je projekt okoljevarstveno sprejemljiv,
del postopka izdaje tega enotnega dovoljenja,
razlaga direktor Centra nevladnih organizacij
Slovenije Goran Forbici.

Spremembe neskladne z
evropskim pravom
Presoja vplivov na okolje ne zajema le vplivov na
samo okolje, pač pa tudi vplive na zdravje ljudi.
Vključuje analizo o tem, kakšen bo vpliv neke
gradnje in dejavnosti na podtalnico, zemljo, ali ta
povzroča čezmeren hrup, strupene izpuste ali
smrad. Doslej nobeno gradbeno dovoljenje za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

objekte s pomembnejšim vplivom na okolico ni
smelo biti izdano, dokler ni bilo pravnomočno
ugotovljeno, da gradnja ni (preveč) škodljiva za
okolico. To velja za vso Evropo. Te varovalke od
maja letos v Sloveniji ni več, opozarja Forbici.
Mednarodna strokovnjakinja za evropsko
okoljsko in energetsko pravo Ana Stanič meni
tudi, da je »skladnost teh sprememb z evropskim
pravom vprašljiva«. Postopek presoje vplivov na
okolje namreč ureja (tudi) evropsko pravo.
Ključni razlog za evropsko prepoved gradnje
brez poprejšnje pravnomočne okoljevarstvene
presoje tiči prav v dejstvu, da se nezakonito
gradbeno dovoljenje za objekte z velikim vplivom
na okolje da odpraviti, škode, ki bi nastala zaradi
njega, pa praviloma ne. Sodni pritožbeni
postopki namreč trajajo – v Sloveniji nekje od pol
leta do leta in pol. Do takrat lahko gradnja
poteka in cement nepovratno uniči habitate. Te
škode pa nobena sanacija ne more popraviti,
izpostavlja tudi Forbici.Države članice EU so
evropske direktive dolžne prenesti tudi v svojo
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nacionalno zakonodajo. Zagotoviti morajo, da se
različne faze presoje vplivov na okolje izvedejo
»v razumnem času«. Tu pa je ključni problem,
opozarja Staničeva: v nerazumnem času
odločanja predvsem Agencije za okolje (Arso).

Ključni problem je Arso
»Država bo najučinkoviteje pospešila izdajanje
gradbenih dovoljenj, če zagotovi, da Arso
spoštuje zakonske roke glede zaključka
predhodnega postopka oziroma presoje vplivov
na okolje,« izpostavlja in dodaja, da Arso
zakonskih rokov trenutno ne spoštuje. Zakon o
varstvu okolja namreč Arso zavezuje, da mora
izdati okoljevarstveno dovoljenje v roku treh
oziroma šestih mesecev od popolne zahteve.
Postopki na Arsu pa v Sloveniji trajajo tudi leta;
več kot dve leti se recimo že vleče postopek
izdaje dovoljenj za posamezne odcepe tretje
razvojne osi, enako dolgo traja postopek za
razširitev avtocestnega odseka Koseze–Kozarje
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v šestpasovnico.
»Evropska komisija je lani dokončala analizo
implementacije direktive s strani držav članic.
Pričakuje se, da bo letos začela uradne
postopke zoper tiste države članice, ki niso
zagotovile, da bi se predhodni postopki oziroma
postopki presoje vplivov na okolje pravočasno
zaključili. Glede na pristop, ki ga je Arso
uporabljal doslej, je mogoče predvidevati, da
bodo takšni postopki sproženi tudi zoper
Slovenijo,« meni Staničeva. Prepričana je tudi,
da bi moralo predvsem infrastrukturna podjetja
zanimati, da bodo gradbena dovoljenja izdana v
skladu z evropsko zakonodajo – sicer so lahko
takšna dovoljenja kasneje razveljavljena.

Ograje.si
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Zunanja brezžična kamera -46%
Enostavna povezljivost s
pametnim telefonom omogoča
konstanten nadzor.

Zunanja brezžična kamera -46%
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Enostavna povezljivost s
pametnim telefonom omogoča
konstanten nadzor.
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Banka Slovenije: Razmere na trgu dela bodo slabše
Bodite na tekočem!
E-novice o Finančni konferenci.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za obveščanje o Finančni
konferenci ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena o Finančni konferenci.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Čas branja: 5 min

5
08.07.2020 09:37 Dopolnjeno: 08.07.2020 10:12

Statistika plač se bo po koncu protikoronskih ukrepov verjetno močno
spremenila; kakšne so napovedi za gospodarstvo
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TANJA SMREKAR
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gospodarske napovedi >
Zavod Republike... >

zaposlovanje >
ManpowerGroup >

Banka Slovenije >

ZRS >

Organizacija za... >

IMF >
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Revoz >

Razmere na trgu dela so se v drugem četrtletju, ki ga je zaznamovala koronakriza,
močno poslabšale, ocenjujejo pri Banki Slovenije (BS) v zadnji publikaciji
Gospodarska in finančna gibanja. Število delovno aktivnih (brez samozaposlenih
kmetov) je bilo aprila medletno že manjše za odstotek, medtem ko je bila marca rast
še pozitivna. Če ne bi bilo vladnih ukrepov, bi bile razmere še slabše.
Po pričakovanjih je bil zaradi narave omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja
epidemije šok največji v storitvenih dejavnostih, kjer je potreben neposreden stik med
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porabnikom in ponudnikom. V gostinstvu je bil tako aprila upad števila delovno
aktivnih več kot 10-odstoten. Še večje poslabšanje razmer so preprečili interventni
ukrepi in posledično se je število registriranih brezposelnih junija v primerjavi z
majem celo nekoliko zmanjšalo. Kljub temu je presegalo 89 tisoč in bilo medletno
večje za 26,3 odstotka.
Medletni upad je bil aprila v dejavnostih zasebnega sektorja 1,6-odstoten, medtem ko
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je rast v pretežno javnih storitvah ostala pozitivna (1,8-odstotna).

Anketni kazalniki pričakovanega zaposlovanja, ki jih objavlja Surs, za prihodnje
mesece nakazujejo nadaljnje zmanjševanje zaposlenosti v večini dejavnosti. Napovedi
zaposlovanja so se aprila izrazito poslabšale in v vseh dejavnostih zasebnega sektorja
postale negativne.
S sproščanjem omejitvenih ukrepov in obujanjem gospodarske aktivnosti so se
pričakovanja začela postopno in neenakomerno izboljševati v večini dejavnosti ter so
bila junija glede na april manj pesimistična v vseh dejavnostih z izjemo trgovine na
drobno. Kljub temu pa je pričakovano zaposlovanje junija ostalo negativno v vseh
dejavnostih razen v gradbeništvu, pri katerem so bila pričakovanja tudi med
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epidemijo največja, saj je večina gradbišč tudi v času ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa ostala odprta, pišejo pri BS. Kazalnik pričakovanega zaposlovanja je bil
junija najnižji v predelovalnih dejavnostih.

Preberite tudi
Napovedi: poleti zaposlovanje predvsem v gradbeništvu,
kmetijstvu in tudi v energetiki

Negativne napovedi potrjuje Napovednik zaposlovanja zavoda za zaposlovanje
(ZRSZ) za drugo polovico leta. Rezultati ankete ZRSZ sicer kažejo, da slabe tri petine
podjetij ocenjujejo, da bi bilo njihovo poslovanje ob poslabšanju epidemiološke slike
in vnovični uvedbi ukrepov za omejitev širjenja virusa manj prizadeto kot ob prvem
izbruhu, pri čemer večja podjetja ocenjujejo, da so bolj pripravljena na ponovitev
epidemije kot manjša. Kljub boljši pripravljenosti podjetij na morebitno ponovitev
epidemije pa bi dobri dve petini podjetij odpuščali, od tega desetina za več kot 25
odstotkov, v dobrih dveh petinah podjetij pa bi zaposlenost ostala nespremenjena. Na
poslabševanje razmer na trgu dela kažejo tudi rezultati ankete ManpowerGroup za
tretje četrtletje.
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Plače višje, a le zaradi protikoronskih dodatkov
Aprila je bila rast povprečne plače več kot desetodstotna, kar na BS povezujejo
predvsem z obsežnimi protikriznimi ukrepi vlade na trgu dela. Spomnimo denimo na
dodatek 200 evrov za večino zaposlenih, ki so v času korone delali. Po podatkih
statističnega urada je bila namreč povprečna bruto plača aprila 1.937 evrov (v javnem
sektorju je znašala 2.352 evrov, v zasebnem pa po podatkih statističnega urada 1.731
evrov), medtem ko je povprečna plača trimesečja 1.826 evrov bruto, lanska pa 1.754
evrov.
»V Banki Slovenije poudarjamo, da interventni ukrepi močno vplivajo na statistiko
zaposlenosti in plač, ki se bo po njihovem izteku lahko močno spremenila. Tudi glede
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na rezultate anket med podjetji v nadaljevanju leta pričakujemo nadaljnje
poslabševanje razmer na trgu dela.«

Kakšne so napovedi za gospodarsko aktivnost

Preberite tudi
Bruselj poslabšal gospodarsko napoved za EU, Sloveniji za letos
še vedno napoveduje sedemodstotni upad

Napovedi mednarodnih ustanov se še naprej nekoliko poslabšujejo. Po zadnjih
napovedih OECD in MDS naj bi bil letošnji upad svetovnega BDP občutno večji kot
med finančno krizo v letih 2008–2009, še posebej nizke pa so ocene za evrsko
območje. Dodajmo še, da evropska komisija v sveži napovedi območju evra letos
napoveduje 8,7-odstotni upad BDP, za prihodnje leto pa 6,1-odstotno rast.
Na BS dodajajo, da so nekateri podatki v zadnjih tednih boljši od pričakovanj in
kažejo možnost razmeroma hitrega odboja. V Sloveniji je bil po pričakovanjih upad
domače gospodarske aktivnosti po kratkoročnih kazalnikih najmočnejši aprila;
napovedi za drugo polovico leta so ugodnejše, ocenjujejo na BS.
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Sestavljeni kazalnik gospodarske aktivnosti za april po pričakovanjih kaže na
močnejše krčenje gospodarske aktivnosti kot na dnu krize leta 2009. Njegova
vrednost je bila medletno nižja za približno 25 odstotkov. Zaradi narave omejitvenih
ukrepov je bil šok najmočnejši v zasebnih storitvenih dejavnostih, kjer je agregatni
obseg prodaje po delovnim dnem prilagojenih podatkih upadel za 28,4 odstotka. Med
večjimi dejavnostmi je bilo najmočneje prizadeto gostinstvo z več kot 86-odstotnim
upadom prodaje; edina dejavnost s povečanjem prihodkov so bile računalniške
storitve.
Zaradi globalne narave šoka in pretrganih dobavnih verig so se aprila v primerjavi z
marcem dodatno poslabšale tudi razmere v industriji. Industrijska proizvodnja je bila
medletno manjša za 22,9 odstotka, upad pa je bil več kot 20-odstoten v večini
dejavnosti. Šok je bil sicer nekoliko manj izrazit kot na dnu krize leta 2009, ko je bila
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aprila proizvodnja medletno manjša za 25,1 odstotka. Zaradi upada prodaje
avtomobilov v Evropi in ustavitve proizvodnje v Revozu so se razmere najbolj
poslabšale v avtomobilski industriji. Proizvodnja motornih vozil je bila tako manjša za
več kot 76 odstotkov. Zmanjšala se je tudi gradbena dejavnost, za 6,5 odstotka, kar je
malo v primerjavi z večino drugih dejavnosti, saj je velik delež upada v gradnji
nestanovanjskih stavb nadomestila povečana stanovanjska gradnja.
Junija so se začela kazati nekoliko spodbudnejša znamenja. Pesimizem podjetij in
porabnikov se je znova zmanjšal, a ostal pod povprečno ravnjo iz krize leta 2009.
Podjetja med omejitvenimi dejavniki poslovanja tudi junija niso poudarjala finančnih
težav, pravijo na BS. »To lahko povezujemo z velikimi likvidnostnimi rezervami v
obliki vpoglednih depozitov, ugodni so ostali pogoji bančnega financiranja,
sofinancirani so stroški dela, možno je odloženo plačilo davkov ...«

Slabše fiskalne razmere
Z upadom gospodarske aktivnosti in izrazitimi protikriznimi ukrepi so se fiskalne
razmere občutno poslabšale. Podatki po denarnem toku letos do maja tako denimo
kažejo na primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja v obsegu 1,4
milijarde evrov. Saldo je bil manj ugoden že v prvem četrtletju, do še večjega
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poslabšanja pa je zaradi učinkov krize prišlo aprila in maja. Prihodkov konsolidirane
bilance je bilo v prvih petih mesecih medletno manj za 720 milijonov evrov oziroma
9,2 odstotka, glavni razlog pa so bili manjši prilivi iz davkov in prispevkov.
Hkrati so se predvsem zaradi protikriznih ukrepov za blaženje gospodarskih in
socialnih posledic krize odhodki povečali za 874 milijonov oziroma 11,4 odstotka.
Primanjkljaj države bo predvidoma letos znašal okoli osem odstotkov BDP, delež
dolga države v BDP pa dosegel podobno vrednost kot leta 2015, ko je bil z več kot 82
odstotki največji do zdaj. Kljub temu bo dolg v deležu BDP tudi letos ostal precej pod
povprečjem evrskega območja, ki naj bi po ocenah evropske komisije presegel 100
odstotkov.
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Kovintrade s šestmilijonsko naložbo v novo skladišče
optimizira logistiko
Čas branja: 3 min

0
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Celjski mednarodni trgovec s kovinami posluje stabilno; velik vpliv na
trg v Evropi ima agresivna ponudba kitajskih železarn
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MATEJA BERTONCELJ

"Kovintrade posluje stabilno. Kar zadeva naše kupce iz vrst obrtnikov, tisti, ki poslujejo v
segmentu gradbeništva in kmetijstva, delajo dobro, težave so v avtomobilskem sektorju,« pove
Marko Staroveški, predsednik uprave družbe Kovintrade.
Foto: Aleš Beno
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Bosch >

izvozniki >

jeklo >

kovinska industrija >

Kovintrade >

SID >

»Tudi zdaj poslujemo stabilno, ker smo zelo prožni. Do konca leta je pred nami sicer
še veliko neznank, a nekaj gotovo vemo ‒ na koncu leta bomo morali imeti pozitiven

rezultat. K dobremu rezultatu nam bo pripomoglo razširjeno skladišče v Štorah, ki je
naša največja naložba v zadnjih letih in smo jo izpeljali v skladu z načrtom. Z njim
kupcem ponujamo krajše in natančneje določene dobavne roke, prinaša nam nižje
stroške obratovanja in možnost za nadaljnjo rast poslovanja,« pravi Marko
Staroveški, predsednik uprave družbe Kovintrade.
Glavna dejavnost celjske skupine Kovintrade je trgovina z izdelki črne in barvne
metalurgije ter surovinami na debelo, ponujajo pa tudi storitev razreza metalurških
izdelkov in grobe mehanske obdelave krojene pločevine. Pri tem ima podjetje, ki letos
praznuje 30-letnico poslovanja, v Sloveniji vodilni tržni delež. Njihova tretja
dejavnost je prodaja ogrevalne tehnike in regulacije, kjer v Sloveniji zastopajo
znamko Bosch (Buderus). Poleg izdelkov ponujajo še izdelavo zasnov oziroma
tehnoloških načrtov projektov ogrevanja in regulacije.
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Poleg matičnega podjetja je v skupini 11 hčerinskih podjetij, ki skrbijo za prodajo na
trgih od Poljske na severu do Romunije in Bolgarije na jugovzhodu Evrope. Skupina
na tujih trgih ustvari okoli 45 odstotkov prihodkov.

Pridobili dodatnih sedem tisoč kvadratnih metrov skladišča
Kovintrade ima centralno skladišče v Štorah, ki so ga letos razširili s sedem tisoč
kvadratnih metrov dodatnih površin, tako da jih imajo zdaj skupaj 18 tisoč. Od marca
je novi del skladišča že v polni uporabi. Naložbo financirajo z dolgoročnim
desetletnim posojilom SID banke, 30 odstotkov pa imajo lastnih sredstev.
»Potrebovali smo ga, ker so bile naše skladiščne zmogljivosti tako polno zasedene, da
smo ocenili, da eno izmeno porabimo samo za prelaganje blaga. Omejene zmogljivosti
pa so nam tudi onemogočale rast poslovanja. Skladišče z deset tisoč kvadratnih
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metrov površin je bilo zgrajeno za 9.500 ton blaga, mi pa smo obseg prodaje podvojili,
zato je bila nova naložba nujna,« pravi Marko Staroveški.

Foto: Kovintrade
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Kovintrade je centralno skladišče, ki ga ima v
Štorah razširili z dvema skladiščnima dovranama.
Skupaj ima tu zdaj 18 tisoč kvadratnih metrov
površin, kar jim omogoča nadaljno rast.
V času gradnje novih dveh skladiščnih dvoran so modernizirali tudi staro skladišče, ki
ga imajo v Štorah.
V Štorah ima Kovintrade še dovolj zemljišča, da bodo skladišče še lahko širili.

Lani cene zelo nihale
Za minulo leto je bilo značilno, da so cene zelo nihale, razlaga sogovornik. V
Kovintradu so z lanskim poslovanjem zadovoljni, matično podjetje je ustvarilo 166
milijonov evrov prihodkov in 1,8 milijona evrov čistega dobička. Odplačali so tudi 2,5
milijona evrov posojila in toliko ga nameravajo tudi letos. Lani je količnik med neto

30

Finance.si
Država: Slovenija

08.07.2020
Sreda, 12:51

Kazalo

https://izvozniki.finance.si/8963749/Kovintrade-s-...

4/5

finančnim dolgom in EBITDA znašal 5,3. Število zaposlenih so povečali za sedem,
tako da jih je v Sloveniji 196.

Letos odličen začetek
»V prvih treh letošnjih mesecih smo zelo dobro poslovali, marca delno tudi zaradi
izbruha epidemije, ki je pri nekaterih kupcih povzročila paniko in so hoteli zelo
povečati zaloge surovin oziroma polizdelkov. Nekateri kupci so se bali, da zaradi težav
na mejah ne bo dobav iz Italije. Po tem, ko je slovenska vlada uvedla konvoje, nismo
več imeli teh težav. Pokazalo se je tudi, kako dobra odločitev je bila, da imamo
železniški tir do Štor, in to možnost smo bolje izkoriščali,« poudarja Marko
Staroveški.
Tudi po izbruhu novega virusa so v Kovintradu ves čas poslovali, tretjina zaposlenih je
bila na delovnih mestih, marca in aprila je bilo nekaj zaposlenih na čakanju na delo
od doma, okoli 70 pa jih je delalo od doma. Števila zaposlenih niso zmanjševali.

Težave železarn ‒ zelo agresivna ponudba Kitajcev
»COVID-19 je pokazal možnosti internetne prodaje, čeprav se pri nas, ki trgujemo z
metalurškimi izdelki, ta še veliko ne uporablja. Videti je tudi, da se dolgoročno
globalizacija umika bolj lokalnim dobavam. Pričakujem, da se bodo v prihodnosti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ponovno uvajale kvote in carine,« meni sogovornik.
Trenutne razmere pa so take, da imajo železarne velike težave, ker nimajo dovolj
naročil. »COVID-19 je dodatno zaostril krizo, ki se je začela že lani. Ljudje so previdni
pri nakupih in zato v železarnah ni dovolj naročil. Te razmere na naših trgih dodatno
poslabšuje zelo agresivna ponudba kitajskih železarn, ki izdelke ponujajo po zelo
nizkih cenah. Njihovi dobavni roki so dolgi, blago je treba večkrat prekladati, vse to
zahteva dodatno financiranje, a so pri ponudbi kar uspešni,« pravi Marko Staroveški.

Kovintrade posluje stabilno
»Mi poslujemo stabilno, za kar gre zasluga naši odlični ekipi, ki se razmeram na trgu
ves čas prilagaja. Cene izdelkov, s katerimi trgujemo, so trenutno nizke, prodane
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količine za približno desetino manjše od lani. Naša likvidnost je zelo solidna. Imamo
tudi sklep skupščine, da lahko poiščemo dodaten kapital, če bi za to obstajala potreba.
Kar zadeva naše kupce iz vrst obrtnikov, tisti, ki poslujejo v segmentu gradbeništva in
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kmetijstva, delajo dobro, težave so v avtomobilskem sektorju,« pojasnjuje sogovornik.

Foto: Kovintrade

Tako izgleda centralno skladišče Kovintrada v
Štorah. Tam zdaj lahko skladiščijo 18 tisoč ton
materiala. Naložbo financiranjo v 30 odstotkih z
lastnimi sredstvi, drugo je dolgoročno razvojno
posojilo SID banke.
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Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo
pomagala

Gradbinci, pomagajte si sami in država vam bo pomagala
Finance Live
Več iz teme.
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Obveščaj me o novih člankih:
gradbeništvo dodaj
Bodite na tekočem!
E-novice o Finančni konferenci.
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za
obveščanje o Finančni konferenci ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega
biltena o Finančni konferenci.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.
Čas branja: 2 min
SHRANI 0
08.07.2020 17:53 Dopolnjeno: 08.07.2020 17:54
Gradbena podjetja imajo letos približno enake prihodke, kot so jih ustvarila lani, bolj jih skrbi leto 2021
avtor
VASILIJ KRIVEC
Več iz teme:
gradbeništvo >

33

Finance.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

08.07.2020
Wednesday,
Sreda,
17:54 17:54

Kazalo

https://www.finance.si/8963762/Gradbinci-pomagajte...

2/2

Predlanskim so slovenska gradbena podjetja ustvarila, 4,8 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo za 900
milijonov evrov več kot leta 2017. Lani so te prihodke povečali na pet milijard evrov, kar pomeni petodstotno rast, ki je
bila za odstotno točko večja od povprečja celotnega slovenskega gospodarstva. Za sedem odstotkov je zrasel tudi
dobiček, ki je lani dosegel 169 milijonov evrov.
Takšnih rasti letos v slovenskem gradbeništvu zagotovo ne bo. Vodstva slovenskih gradbenih podjetij niso enotna, ali
bodo letos ustvarila enako prihodkov, malce več ali manj. Nekatera med njimi iščejo nove posle v tujini, s čimer bodo
ujela izpad prihodkov na slovenskem trgu. V glavnem sporočajo, da občutnih sprememb letos ne pričakujejo. Korona je
sicer upočasnila dela na nekaterih gradbiščih, vendar bodo, če ne bo izrednih dogodkov, zaostanke nadomestili in
poslovno leto sklenili po načrtih. Cene gradbenih materialov in dela se ne spreminjajo, razen upada cene bitumnov, ki pa
v zadnjih tednih spet rase, dobava materialov, razen uvoza nekaterih specialnih komponent, teče nemoteno, primanjkljaj
delovne sile je stalnica že vsaj tri leta, s korono in z njo povezane prepovedi prehajanja iz države v državo, predvsem v
Bosno in Hercegovino, pa ne zmotijo delovnih procesov, seveda, če ima gradbeno podjetje urejeno kadrovsko politiko, ki
vnaprej predvidi potrebe po delavcih.
Skrbi jih nekaj drugega. Število gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb se je letos precej zmanjšalo. Medtem ko so jih
upravne enote v prvih treh mesecih lani izdale skoraj 2.500, so jih v istem obdobju letos izdale nekaj manj kot 1.900, kar
je slabo četrtino manj. In to lahko zagotovo prizadene povpraševanje po gradbenih storitvah slovenskih gradbenih
podjetij.
Ta izpad se letos še ne bo poznal, saj podjetja izvajajo že začete projekte. Vendar jih skrbi, kaj bo po tem, ko bodo dela
končana, novih projektov pa bo precej manj. Zato v en glas pozdravljajo vladni načrt razvojnih programov do leta 2023, s
katerimi bodo pospešili razvoj gradbenih projektov, ki stojijo zaradi birokratskih ovir (Janšev New Deal: Mi gradimo ceste,
proge in te gradijo nas). Pri tem se jim glas zatrese, saj so do zdaj od vlad vseh barv dobili veliko obljub, ki so ostale v
oblakih.
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Napovedovanja so vedno nehvaležna. Vendar lahko upravičeno domnevamo, da bo slovensko gradbeništvo, ki zaposluje
okoli 70 tisoč ljudi in ustvari okoli pet odstotkov bruto družbenega proizvoda, prihodnje leto precej odvisno od birokracije,
ki bo izvajala postopke in pregledovala dokumente za pridobivanje gradbenih dovoljenj javnih projektov.
Višjo dodano vrednost, ta je predlanskim na zaposlenega znašala slabih 32 tisoč evrov, kar je 71 odstotkov slovenskega
povprečja in se letos ne bo občutno spremenila, bodo morala podjetja doseči sama. Najprej z modernizacijo tehnoloških
in poslovnih procesov. Želijo tudi višje cen svojih storitev, saj poudarjajo, da so precej nižje kot na razvitih trgih. Brez
ugleda ne bo šlo. Pridobila ga bodo s kakovostnimi storitvami in poštenim poslovanjem ter brezhibno komunikacijo z
javnostjo.
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V času epidemije je bilo izbrisanih 4605 podjetij
STA

08. jul. 2020

Osveženo: 11:57 / 08.7.2020

11:54

DELI NA:

Fotografija je simbolična - Foto: Profimedia
V Sloveniji je bilo v času uradno razglašene epidemije covida-19 (od 13. marca do 31. maja)
izbrisanih 4605 podjetij, ugotavlja družba Bisnode Slovenija. Največ podjetij je ugasnilo v
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osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili samostojni podjetniki in družbe z
registrirano strokovno, znanstveno in tehnično dejavnostjo.
Število poslovnih subjektov, torej 4605, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1 odstotka
aktivnih poslovnih subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode Slovenija. Med
vsemi izbrisanimi subjekti je 86 odstotkov samostojnih podjetnikov, pri čemer v podjetju spominjajo, da
je bil zaradi moratorija javne uprave izbris ostalih pravnih oblik skoraj nemogoč.
Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko je bilo
ustanovljenih 359 subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.
Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v osrednjeslovenski
regiji. Sledijo podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka), ter savinjska regija (11 odstotkov).
Na spodnjem repu lestvice so posavska in pomurska regija (2,8 odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter
primorsko-notranjska regija (dva odstotka), najmanj izbrisov pa je bilo zabeleženih v zasavski regiji (1,7
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odstotka).
Slika je nekoliko drugačna ob upoštevanju tudi števila aktivnih subjektov znotraj posamezne regije. Po
deležu podjetij je bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7 odstotka), sledita obalno-kraška (2,6
odstotka) in goriška regija (2,4 odstotka), na dnu lestvice pa se nahaja pomurska regija (1,4 odstotka).
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (18,7 odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek izbrisanih v primerjavi z aktivnimi subjekti pa je bil najvišji v
dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in gostinstva (4,8 odstotka), sledijo druge raznovrstne poslovne
dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (3,8 odstotka).

Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v finančni in
zavarovalniški dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo ustanovljenih v času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po navedbah Bisnode uvrstilo
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51.444 subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294 blokiranih, 81 nepredlagateljev
REK-obrazcev, en davčni neplačnik in dva subjekta v insolventnem postopku.
Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v osrednjeslovenski
regiji (28,5 odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6 odstotka) in gorenjska regija
(10,3 odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9 odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so
zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov),
gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10 odstotkov).
V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize v
letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov
poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo zrelosti gospodarstva, a je izbruh epidemije covida-19
dodobra premešal karte. Posledice epidemije se bodo odražale še v naslednjih letih. Ob napovedih
padcev makroekonomskih kazalnikov se Sloveniji obeta hud boj za ohranitev gospodarstva v takšni meri

36

Reporter.si
Država: Slovenija

08.07.2020
Sreda, 11:58

Kazalo

https://reporter.si/clanek/slovenija/v-casu-epidem...

3/3

kot pred pandemijo.
"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja lahko pričakujemo
spremembe gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost poslovanja slovenskega gospodarstva,
nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je slovensko gospodarstvo dobro in
bolje pripravljeno na krizo, ki je pred nami," je dodal analitik pri Bisnodu Damir Simonović.
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PODJETJA, RAZISKAVA, KORONAVIRUS, BISNODE-SLOVENIJA
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O načrtih občine imajo krajani pomisleke
Alenka Tratnik

Goriška

08. 07. 2020, 06.02
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Po prostorskih načrtih občine Ajdovščina naj bi v novi stanovanjski soseski Lipa v Ajdovščini zgradili nekaj
manj kot sto stanovanj, v soseski Strane na Planini pa 23 individualnih stanovanjskih hiš. Projekta med
krajani vzbujata pomisleke, zlasti na račun povečanja prometa, pomanjkljive komunalne infrastrukture in
drugih obremenitev.

V osrednjem delu območja nekdanje Lipe bodo po predlaganem načrtu zgradili sedem blokov s približno stotimi stanovanji. Foto:
Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Medtem ko je največji stanovanjski projekt v ajdovski občini, gradnja blokovske soseske Ribnik
SBII, še vedno “v mirovanju”, občina nadaljuje postopke za gradnjo stanovanjske soseske na območju nekdanjega
industrijskega kompleksa Lipa in naselja individualnih stanovanjskih hiš na območju Stran na Planini.

Na območju nekdanje Lipe najprej novi bloki
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Po načrtih bi v osrednjem delu soseske Lipa zgradili sedem večstanovanjskih objektov z nekaj manj kot 100
stanovanji in garažno hišo. Dolgoročno so na 2,7 hektarja velikem območju predvideli tudi enostanovanjske in
vrstne hiše, ob Gregorčičevi ulici pa mešano gradnjo. Občina je na degradiranem območju v zadnjih letih odkupila
večino zemljišč, ki jih bo razparcelirala in prodala investitorjem. Župan Tadej Beočanin, ki je prepričan, da je
naložba izjemnega pomena za občino, je potrdil, da se za gradnjo soseske s sedmimi bloki zanima investitor, ki je
izrazil resno namero, da bi začel graditi konec letošnjega leta. Gradnja naj bi potekala v dveh fazah, v sklopu
naložbe bodo na območju po načrtu obnovili in razširili mestne ulice, posodobili komunalno infrastrukturo, uredili
zunanje površine in poskrbeli za zelene površine.

Bližnje stanovalce skrbi še večji promet
Ker je ta del mesta zaradi bližine šol že zdaj obremenjen s prometom, bližnje stanovalce, ki so se udeležili javne
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN Lipa, posebej skrbi, kako bo prenesel še dodatni promet. Skrbi jih tudi,
kako bo med gradnjo, saj bo treba ob izkopu za kletno garažo odpeljati več deset tisoč kubičnih metrov materiala.
“Da ne omenjamo hrupa, prahu, tresljajev in morebitnih poškodb na bližnjih objektih,” je med drugim
izpostavilJožef Stibilj.
Od občine zahtevajo, da pred začetkom gradnje na severnem delu območja vzpostavi novo prometno povezavo, z
mostom čez Lokavšček. Opozorili so na predvideno višino blokov P+3 in se zavzeli, da ta ne bi presegla višine
stavbe sodišča, predlagali so večji odmik od ulic in izrazili bojazen, da se bo gradnja zavlekla. Po napovedih župana
bi morali biti bloki zgrajeni prej kot v treh letih. Postregel je tudi z informacijo, da bo most čez Lokavšček zgrajen
pred začetkom gradnje soseske.
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Soseska hiš Strane: mešani odzivi ljudi
Za območje Strane na Planini nad Ajdovščino je občina na pobudo zasebnega investitorja že leta 2009 sprejela
občinski podrobni prostorski načrt, v katerem je predvidela večstanovanjske objekte z 52 stanovanji in javnimi
vsebinami. Pobudo so spremljale burne razprave in nasprotovanje civilne iniciative, projekt satelitskega naselja pa je
zamrl, saj se je investitor zaradi krize v gradbeništvu znašel v stečaju. Občina je stavbno zemljišče kupila na dražbi in
zanj odštela 300.000 evrov, zdaj ga namerava komunalno opremiti in opremljene parcele prodati investitorjem. Na
približno dveh hektarih velikem območju je po novi zasnovi predvidenih 23 gradbenih parcel za individualne
stanovanjske hiše in tudi nekaj javnih prostorov.
Projekt je, kot se je izkazalo na javnih obravnavah, med krajani iz KS Planina in KS Ustje naletel na mešane odzive.
Ob tistih, ki podpirajo možnost novogradenj, so tudi kritiki, ki projektu nasprotujejo. “Glavna cesta skozi Dolenje ne
prenese tolikšnega prometa, most v Dolenjah je preozek, tudi cesta na Planino že 40 let ni bila prenovljena. Na
Planini ni komunalne opreme, odtoki tečejo v podzemne jame in pridejo v potoke in izvirke v Dolenjah, zdaj bi to še
poslabšali. V osmih zaselkih na Planini je še dovolj prostora za novogradnje. Domačini, ki želijo zidati, lahko zidajo
tam. Ni treba, da se dodatno uničuje prostor,” je izpostavil Martin Jejčič iz Dolenj. Po besedah svetnika Alojzija
Klemenčiča (SDS) pa je treba projekt izpeljati tako, da zaradi novega naselja ne bo motena tradicionalna kmetijska
dejavnost in da domačini ne bodo kakorkoli oškodovani.

Beočanin: “Pridobila bo vsa skupnost”
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Župan Beočanin nasprotno meni, da bo z novim naseljem pridobila celotna skupnost. “Naselje je namenjeno tako
domačinom, kot tudi tistim, ki se želijo priseliti v našo občino. Občina bo komunalno opremila vseh 23 parcel,
komunalno urejanje KS Planina pa je v operativnem načrtu občine predvideno proti koncu tega desetletja.”
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Nova hrvaška vlada z manj ministrstvi
STA

Pri sosedih

08. 07. 2020, 14.24
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Po zanesljivi zmagi vladne HDZ na nedeljskih parlamentarnih volitvah je predsednik hrvaške vlade
in HDZ Andrej Plenković začel pogovore o oblikovanju vlade. Zaenkrat je znano, da bo druga
Plenkovićeva vlada imela manj kot 20 ministrstev, kolikor jih ima sedanja. Začela so se tudi
ugibanja, kateri od sedanjih ministrov bodo dobili nov mandat.

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je napovedal, da bodo zmanjšali število ministrstev v novi vladi. Foto:
STA

ZAGREB > Predsednik vlade Andrej Plenković je v manj kot 24 urah po volilni zmagi HDZ sporočil, da
so si zagotovili večinsko podporo 76 poslancev v saboru ter da si želi čimprejšnjega konstituiranja
sabora in vlade. Napovedal je, da bodo zmanjšali število ministrstev v novi vladi.

Namesto 20 po novem med 12 in 15 ministrstev
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Ministri, ki so se danes udeležili seje ožjega kabineta vlade, so novinarjem potrdili, da potekajo pogovori
o številu ministrstev, ki jih bo imela nova vlada. Obravnavajo možnosti, da bi z združevanjem
posameznih resorjev namesto sedanjih 20 imeli med 12 in 15 ministrstev. Z manj ministrstvi želijo doseči
bolj učinkovito vlado in zmanjšati število ljudi na vodilnih položajih v državi.
V bodoči vladi bodo večinoma ministri iz vrst HDZ ali strokovnjaki, ki niso člani stranke, kot je minister za
finance Zdravko Marić. Položaj v vladi naj bi zagotovili tudi osmim partnerjem iz vrst nacionalnih
manjšin. Mesto v vladi se obeta verjetno srbski manjšini, ki je najštevilčnejša narodnostna manjšina na
Hrvaškem in ima tri poslance v saboru.
Ostali predvolilni in povolilni koalicijski partnerji HDZ so iz štirih manjših strank liberalne in
desnosredinske usmeritve, ki imajo skupaj pet poslancev v novem sklicu hrvaškega sabora.
V novi vladi zagotovo ne bo ministrstva za državno premoženje, ki je bilo naknadno uvrščeno kot 20.
ministrstvo v prejšnjo vlado, da bi zadovoljili interese vseh takratnih strankarskih struj v HDZ. Kot je bilo
neuradno slišati, bodo zadeve v zvezi z državnim premoženjem vodili na ravni vladnega urada v okviru
ministrstva za gospodarstvo.
Ob že zdaj velikem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo naj bi ustanovili podobno
"megaministrstvo" za gospodarstvo in energetiko, v katero bi združili dosedanji ločeni ministrstvi za
gospodarstvo ter energetiko in varstvo okolja.
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V tem kontekstu je negotova samostojnost bodočega ministrstva za turizem, čeprav gre za strateško
gospodarsko panogo za Hrvaško, kot tudi prihodnost ministrstva za gradbeništvo in prostorsko
ureditev.
Združili naj bi tudi ministrstvo za pravosodje z ministrstvom za upravo, po nekaterih razmišljanjih pa tudi
ministrstvi za obrambo in veterane. Minister za delo in pokojninski sistem Josip Aladrović je danes
novinarjem potrdil, da bodo morda njegovemu ministrstvu priključili sedanje ministrstvo za demografijo,
družino, mlade in socialno politiko.
Poleg Aladrovića in Marića naj bi ministrske položaje obdržalo še nekaj ministrov, med katerimi je
omenjajo tudi zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana.
Na novinarsko vprašanje, ali bo ostali v vladi, Grlić Radman danes ni odgovoril, dejal je le, da bo o tem
odločil premier Plenković. Hrvaški mediji so po nedeljskih volitvah ugibali, da bi vodenje hrvaške
diplomacije morda lahko prevzela državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Nikolina Brnjac, ki uživa
veliko zaupanje premierja Plenkovića.

Ponovili bodo volitve na enem od volišč v hrvaški Istri
Ustanovno sejo novega sklica hrvaškega parlamenta je pričakovati v drugi polovici julija, potem ko bodo
znani uradni izidi parlamentarnih volitev. Pred tem bodo v nedeljo ponovili volitve na enem od volišč v
hrvaški Istri, na katerem so dovolili glasovanje osmim osebam, ki niso bile na volilnih seznamih na tem
volišču.
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Hrvaški predsednik Zoran Milanović je napovedal, da bo mandat za sestavo nove vlade zaupal
kandidatu, ki bo potrdil, da ima 76 podpisov poslancev v 151-članskem parlamentu. Plenković je
napovedal, da se bosta z Milanovićem dogovorila za srečanje, potem ko bo tudi formalno dobil podpise
vseh 76 poslancev, ki so že izrazili podporo novi vladi.
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NOVI DOKTORJI
ZNANOSTI
Prorektorica

in

rektor Univerze

v Ljubljani dr. Barbara Novak in
dr. Igor Papič sta promovirala 18
doktorjev znanosti.

Miha Hren

Filozofska fakulteta
Maja

Belavič

Družbenopolitične
in priseljenska zakonodaja v
ZDA in Kanadi (mentor

razmere

•

dr. Matjaž Klemenčič,

somentor dr. Igor Maver)
Alenka

Kepic

benih okoliščin na uredniško
delo v Sloveniji (mentor
dr. Andrej Blatnik, somen-

tor dr. Mihael Kovač)
Sazan Kryeziu
Fenomenološki
in onto•
loški vidiki literarnega dela

(mentor dr. Tomislav Virk,
somentor dr. Janko Lozar
Mrevlje)
Leni Ozis
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Miha Konjar

Mohar

• Vpliv tehnologije in druž-

• Morfogeneza spodmolov v
Slovenski Istri (mentor
dr. Karel Natek, somentor
dr. Uroš Stepišnik)
Tina

Karakterizacija korozijskih
procesov jekla v mešanih
cementih v prisotnosti kloridov (mentorica dr. Violeta
Bokan Bosiljkov, somentor
dr. Andraž Legat)
•

Podlogar

• Doživljanje psihoterapevtov
pri delu s samomorilnimi
klienti (mentor dr. Diego De
Leo, somentor dr. Gregor
Marija Sotnikova

rica dr. Maria Zofia Wtorkowska, somentor dr. Marko

Stabej)
FAKULTETA

ZA

GEODEZIJO

Dominik Kozjek

in primerjava z evropskimi
državami (mentor dr. Andrej

zvodnih sistemih na osnovi

Pogačnik, somentor
dr. Marjan Ravbar)

dr. Peter Butala, somentor
dr. Rok Vrabič)

Marija Repanič

velepodatkov (mentor

Maja Kus

Optimalni modeli izravnave
meritev z gravimetrom Scintrex CG-3M z upoštevanjem
najpomembnejših instrumentalnih vplivov (mentor dr. Mi-

• Vpliv dinamične omočljivosti na trenje (mentor
dr. Mitjan Kalin)
Janez Luznar

ran Kuhar, somentorica dr.

zacija elektronsko komutiranih motorjev (mentor

•

Polona Pavlovčič Prešeren)
Robert Rijavec

• Karakterizacija prometnih
tokov slovenskih avtocest za
potrebe sistema nadzora in
vodenja prometa (mentor
dr. Igor Grabec, somentor
dr. Marijan Žura)
VETERINARSKA FAKULTETA

• Ugotavljanje značilnosti
in epidemioloških povezav
med izolati bakterije Listeria
monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije (mentorica dr. Mateja
Pate, somentorica dr. Darja
Kušar)

GRADBENIŠTVO

IN

skih pen (mentor dr. Janez

Kopač, somentor prof. dr.
Mirko Sokovič)

• Okvir za informacijsko
podporo procesom v proi-

Bojan Papič

Jezikovna

politika v visokem šolstvu na Poljskem , v
Sloveniji in Ukrajini (mento•

Rok Hafner
Analiza frezalnih parametrov pri obdelavi poliuretan•

• Stanje in težnje razvoja
rabe prostora v Sloveniji

Žvelc)

Štravs

STROJNIŠTVO

FAKULTETA
v

• Vibroakustična karakteri-

dr. Miha Boltežar, somentor
dr. Janko Slavič)
Bor Mojškerc

• Napoved mehanskih
lastnosti jekel pri kaljenju

na osnovi akustične emisije
(mentor dr. Janez Grum,
somentor dr. Tomaž Kek)
Ervin Strmčnik

• Vplivni parametri na delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo (mentor
dr. Franc Majdič, somentor
dr. Mitjan Kalin)
Damijan Zorko

• Konstruiranje in preračun
polimernih zobnikov z
S ozobjem (mentor dr. Jožef
Duhovnik)

ZA
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OKOLJE /

DOVOLJENJA

GRADBENA

Kdo bo popravil prizadejano
škodo okolju in zdravju ljudi
Nadaljevanje s strani

O

1

po.

Te

varovalke od maja letos v Slo-

Med drugim to lahko
bo' gradnja nekega velikega objekta,
vzemimo na primer slavni Plečnikov stadion, lahko stekla, v naslednjih letih pa bo sodišče odločilo, da
gradnja tega stadiona nezakoni-

je

ta, in dovoljenje razveljavilo. Postavlja

se vprašanje,

kaj

to pomeni

za

evropsko

strokovnjakinja

bi

postala

porušiti?

črna,

to pomeni

vidika škode za okolje,

bi

ki

z

z

ne-

kim že izvedenim posegom postala

se predhodni postopki oziroma postopki

ga je

Arso

goče

predvidevati,

ureja (tudi) evropsko pravo. Ključni
razlog za evropsko prepoved grad-

postopki

brez

poprejšnje

pravnomočne

tiči prav v
dejstvu, da se nezakonito gradbeno
dovoljenje
vplivom

objekte

za

da

okolje

na

velikim

z

odpraviti,

ki bi nastala zaradi njega, pa

škode,

no

Glede na

zaključili.

pristop,

uporabljal doslej,

sproženi

ki

je mo-

da bodo takšni
tudi zoper Slo-

venijo,« meni Staničeva. Prepričana

da bi

je tudi,

moralo predvsem in-

frastrukturna podjetja zanimati, da
bodo gradbena dovoljenja izdana v
skladu z evropsko zakonodajo
cer

so lahko

-

sitakšna dovoljenja kas-

neje razveljavljena. x

praviloma ne. Sodni pritožbeni po-

nepopravljiva?

Ministrstvo
polemiko

države člani-

skim pravom vprašljiva«. Postopek
presoje vplivov na okolje namreč

okoljevarstvene presoje

ki

tiste

ki niso zagotovile, da bi

ce,

presoje vplivov na okolje pravočas-

Bi moral potemtakem vlagatelj gračigave stroške? Kaj

letos začela uradne

pravo Ana Stanič meni tudi, da je
»skladnost teh sprememb z evrop-

nje

Na

za

energetsko

in

okoljsko

napol zgrajene ali končane objekte.
dnjo,

sicer

okolje

za

da

rekoč,

zavrača,

tako
spre-

-

stopki namreč trajajo

v Sloveniji

Anja Hreščak

nekje od pol leta do leta in pol. Do

niso nič novega, saj se z
njimi samo vračamo pred leto 2018.
»Gradnja objektov na podlagi do-

takrat lahko gradnja poteka in ce-

Doslej ni smelo biti izdano

ment nepovratno uniči habitate.

nobeno gradbeno dovoljenje

končnega gradbenega dovoljenja je

popraviti,

membe

Te

škode pa nobena sanacija ne more
izpostavlja tudi Forbi-

za

do sredine leta

ci.Države

članice

EU

bilo pravnomočno ugotovljeno,

šele uveljavitev novega gradbenega zakona je uzakonila doda-

direktive

dolžne

prenesti

bila

omogočena vse

2018,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mednarodna

da

pomeni,

da bo

kuje se,

postopke zoper

veniji ni več, opozarja Forbici.

pravnomočnosti,«

ten pogoj

izpos-

tavljajo. Vse to drži. Toda na ministrstvu zamolčijo, da je ključna

v tem,

memba prav
2018

da

je

spredo leta

vlagatelj moral pridobiti prav-

nomočno okoljevarstveno soglasje,
katerega del je tudi presoja vplivov
okolje, šele nato je lahko zaprosil za gradbeno dovoljenje. Zdaj pa
je presoja, ali je projekt okoljevarna

stveno

sprejemljiv, del postopka iz-

tega enotnega dovoljenja, razlaga direktor Centra nevladnih ordaje

ganizacij

Slovenije Goran Forbici.

tudi

nacionalno zakonodajo.

svojo

gotoviti morajo, da

se različne

presoje

okolje

vplivov

na

»v

razumnem času«.

ni

problem,

v

faze

izvedejo

Tu pa je ključStaničeva: v

času odločanja pred-

nerazumnem

Agencije za okolje (Arso).

vsem

Ključni problem je Arso
»Država bo najučinkoviteje
šila
če

gradbenih

izdajanje

da

zagotovi,

konske

roke

stvu

okolja

spoštuje. Zakon
Arso

o

var-

zavezuje,

da mora izdati okoljevarstveno do-

ljudi. Vključuje

mesecev

analizo o tem, kakšen bo vpliv neke

topki na

gradnje in dejavnosti na podtalnico,
zemljo,
hrup,

ali

povzroča

ta

Doslej nobeno
za

izpuste

strupene

objekte

s

čezmeren
ali

smrad.

gradbeno dovoljenje
pomembnejšim

vpli-

ni smelo biti izdano,
dokler ni bilo pravnomočno ugotovom na okolico

vljeno, da gradnja ni (preveč) škodlj-

iva za okolico.

To

velja za vso Evro-

Sloveniji ni več.

Goran Forbici,

direktor

Centra

nevladnih organizacij Slovenije

vprašanje,

Postavlja

se

kaj bo

napol zgrajene

za

objekte pomenila sodna
se bo ta že začela. Bo moral
vlagatelj črno gradnjo

voljenje v roku treh oziroma šestih

zdravje

Od maja

vso

varovalke

pre-

le vplivov na samo okolje, pač pa tuna

v

te

pre-

Presoja vplivov na okolje ne zajema

di vplive

Evropo.

To velja za

oziroma

zakonskih rokov

namreč

okolico.

zaključka

soje vplivov na okolje,« izpostavlja
Arso

za

prepoved gradnje, potem ko

dhodnega postopka

in dodaja, da

okolico, dokler ni

za-

spoštuje

Arso

glede

pospe-

dovoljenj,

na

da gradnja ni (preveč) škodljiva

Za-

opozarja

trenutno ne

Spremembe neskladne
z evropskim pravom

evropske

so

objekte s pomembnejšim

vplivom

od popolne zahteve.

porušiti? Na čigave stroške?
Kdo bo odgovarjal za

nepopravljivo škodo okolju?

Pos-

pa v Sloveniji trajajo
tudi leta; več kot dve leti se recimo
že vleče postopek izdaje dovoljenj
Arsu

za posamezne odcepe tretje razvoj-

enako dolgo traja postopek
avtocestnega odseka

ne

osi,

za

razširitev

Koseze-Kozarje v šestpasovnicO.
»Evropska

komisija

je

lani

do-

končala analizo implementacije direktive s

strani držav članic. Priča-
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Do leta 2018 je moral

vlagatelj pridobiti
pravnomočno
okoljevarstveno soglasje,
katerega del je tudi presoja
vplivov

na

okolje, šele nato

je lahko zaprosil

za

gradbeno dovoljenje. Zdaj
je presoja, ali je projekt
okoljevarstveno sprejemljiv,
del postopka izdaje

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

enotnega dovoljenja.
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Dogajanje okoli Plečnikovega stadiona odlično ilustrira počasnost odločanja v Sloveniji. Postopek izdaje okoljevarstvenega
soglasja za obnovo stadiona je trajal dobrih deset let. Konec leta 2018 je Joe Pečečnik vložil vlogo za pridobitev dovoljenja
po

integralnem postopku, postopek še zmeraj traja.

O

Luka Cjuha
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OKOLJE /

DOVOLJENJA

GRADBENA

Kdo bo popravil škodo okolju
Nikjer v Evropi ni mogoče začeti graditi velikih objektov,

pristojni organi pravnomočno ne odločijo, da ti

dokler

objekti ne bodo (preveč) vplivali na okolje in zdravje lju-

-

z izjemo Slovenije. Ali je sprememba, ki se je znašla
med protikoronskimi ukrepi, tudi skladna z ustavo, zdaj

di

odločajo ustavni sodniki.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ustavni sodniki presojajo vse več pro-

določil protikoronskega zakonskega
paketa,

Na nekaj

prete-

med drugim razpravljali

tudi o tem, ali so popravki gradbeneznašli med maja

ga zakona,

ki

sprejetimi

protikoronskimi

so

se

ukrepi,

skladni z ustavo. Doslej svoje odločitve

-

ko-

čeprav so jo morda že sprejeli

še niso objavili. Naslednja seja bo

avgusta in najkasneje takrat naj
bi bila znana njihova odločitev.
nec

Spomnimo, že maja so
ne

organizacije

-

za preučevanje

in Lutra

-

pobudo za

ustavno

presojo

tri nevlad-

društvo

Društvo

na

se

je

gradnja

lahko začela

šele,

zanje pridobili

Focus,

rib Slovenije

sodišče vložile

ustavnosti

ki

zadevajo

gradbeno zako-

večjih objektov

ko

so

investitorji

(pravnomočno) grad-

beno dovoljenje.

Slednje pa je bilo
lahko izdano, ko je investitor pridobil
okoljevarstveno

so-

ki je vključevalo tudi presojo

glasje,

tikoronskih ukrepov.
so

Kyučne spremembe
Doslej

pravnomočno

/ Anja Hreščak

klih sejah

dnarodnih pravnikov.

vplivov na okolje. Od leta 2018 je opi-

sani

dvofazni

postopek

združen

v

nodajo, in predlog za njihovo začas-

enotni, tako imenovani integralni po-

med dru-

stopek izdaje gradbenega dovoljenja.

no

zadržanje. Spremembe

gim prinašajo bistveno strožje pogoje

za

zacij

sodelovanje nevladnih
v

postopkih

izdaje

organi-

integralnih

gradbenih dovoljenj, po drugi strani

Od maja naprej pa je še ta integralni
nekoliko
poenostavljen.

postopek

Odslej namreč investitorjem ni

več čakati,

da

gradbeno

treba

dovoljenje

velikih

postane

objektov, da začno graditi. V nevlad-

začnejo

nih organizacijah

gradbeno dovoljenje, ne glede; na

pa

to

lajšajo

v

pot

nasprotju

določbami

investitorjem

s

prava

so prepričani, da je

slovensko
EU

in

ustavo,

aarhuško

konvencijo. Opozorilom nevladnikov
se te

pravnomočno, ampak lahko
graditi

takoj,

ko

pridobijo
to,

ali se bo morda zoper njega kdo pritožil na sodišče.

Nadaljevanje

O

3

dni pridružuje tudi vse več me-

štirih
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Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih podjetij

Med epidemijo so poslovanje večinoma prenehali samostojni podjetniki
Gregor Cerar | 8. julij 2020 ob 12 21
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili samostojni podjetniki in …

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Sloveniji je bilo od 13. marca do 31. maja, v času uradno razglašene epidemije
novega koronavirusa, izbrisanih 4605 podjetij, kaže raziskava družbe Bisnode
Slovenija.

Število poslovnih subjektov, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1 odstotka aktivnih
poslovnih subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode Slovenija. Med
vsemi izbrisanimi subjekti je 86 odstotkov samostojnih podjetnikov, pri čemer v podjetju
spominjajo, da je bil zaradi moratorija javne uprave izbris drugih pravnih oblik skoraj nemogoč.
Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko je bilo
ustanovljenih 359 subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.
Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v
osrednjeslovenski regiji. Sledijo podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka) in
savinjska regija (11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so posavska in pomurska regija (2,8
odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska regija (dva odstotka), najmanj izbrisov
pa je bilo v zasavski regiji (1,7 odstotka).
Nekoliko drugačna je slika ob upoštevanju števila aktivnih subjektov znotraj posamezne regije. Po
deležu podjetij je bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7 odstotka), sledita obalno-kraška
(2,6 odstotka) in goriška regija (2,4 odstotka), na dnu lestvice pa je pomurska regija(1,4 odstotka).
Več novih podjetij na področju energetike ter financ in zavarovalništva
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti (18,7 odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek izbrisanih v primerjavi z aktivnimi subjekti pa je
bil najvišji v dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in gostinstva (4,8 odstotka), sledijo druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
(3,8 odstotka).
Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v
finančni in zavarovalniški dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo ustanovljenih v
času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po
navedbah Bisnode uvrstilo 51.444 subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294
blokiranih, 81 nepredlagateljev REK-obrazcev, en davčni neplačnik in dva subjekta
v insolventnempostopku.
Največ državnih pomoči v osrednji Sloveniji
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Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v
osrednjeslovenski regiji (28,5 odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6
odstotka) in gorenjska regija (10,3 odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9 odstotka).
Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10
odstotkov).
Kako je na krizo pripravljeno gospodarstvo
V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančnogospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje
vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo zrelosti
gospodarstva, vendar se bodo posledice epidemije odražale še v naslednjih letih. Ob napovedih
padcev makroekonomskih kazalnikov se Sloveniji obeta hud boj za ohranitev gospodarstva tako
kot pred pandemijo.
"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja lahko
pričakujemo spremembe gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost poslovanja
slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je
slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na krizo, ki je pred nami," je dodal analitik pri
Bisnodu Damir Simonović.
epidemija

bisnode
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Gradbinci, pomagajte
si sami in država vam
bo pomagala
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V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani ugleden poslovnež
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U.S. Department of State

Mihael Karner v Sloveniji ni bil obsojen.

Slovenija

Nepremičninski projekt, ki že leta buri duhove, je včeraj prejel podporo Jankovićevih
mestnih svetnikov in stroji bodo, kot kaže, kmalu zabrneli.
Mihael Karner spada med najbolj razvpite poslovneže v Sloveniji. 27. decembra 2011 so njega in njegovo
ženo Alenko v ﬁlmski akciji v prestižni vili pri avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchheim aretirali pripadniki avstrijske
specialne enote Cobra. Ameriške oblasti oziroma ameriška agencija za boj proti drogam so zanju izdale tiralico zaradi
domnevne distribucije in uvažanja anabolnih steroidov ter pranja denarja. Njuno nelegalno pridobljeno premoženje se
je takrat ocenjevalo na ogromnih 40 milijonov evrov, v lasti pa imata tudi luksuzno vilo v Ljubljani, prestižno brunarico
v Avstriji, kjer so ju aretirali, vilo v hrvaški Opatiji ter seveda jahto.
Milijon za varščino
Po aretaciji so ju pridržali v avstrijskem zaporu, a je njunim odvetnikom uspelo doseči, da so ju po plačilu varščine v
višini več kot milijon evrov izpustili, in mirno sta se lahko vrnila v Slovenijo, kjer je bila sprejeta interpretacija, da
dejanja, za katera Karnerjeva obtožujejo, v Sloveniji v tistem času, med letoma 2000 in 2008, niso bila kazniva.
Ameriške oblasti z leti nad tem, da bi Karnerjeva privedle pred obličje pravice, niso obupale in so za informacije o
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tem, kje sta, oziroma pomoč pri njunem prijetju razpisale celo milijonsko nagrado, ki sicer do zdaj ni obrodila sadov.
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Tiralica ameriške agencije za boj proti drogam.

Milijonska investicija
Medtem ko Američani iščejo načine, kako bi ga spravili za zapahe, Mihael Karner v Sloveniji nemoteno
posluje, čeprav so njegovo delovanje preiskovali tudi slovenski organi pregona, izvor njegovega premoženja pa je
zanimal tudi ﬁnančno upravo Slovenije, saj naj bi uradni podatki kazali, da ne on ne njegova soproga med letoma
2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot je povedal pred leti za eno od komercialnih televizij, se ukvarja z
gradbeništvom, trgovanjem z zdravili in turizmom. Eden izmed njegovih gradbenih projektov je naselje Urbana oaza,
ki bo, kot kaže, zraslo na območju nekdanje tovarne Tovil v Ljubljani. Sto štirideset stanovanj bodo uradno skupaj
gradila podjetja Urbana oaza, ki je v lasti Karnerja, Draco, ki je v lasti nekdanje veleposlanice v Rusiji in bivše žene že
pokojnega novinarja Danila Slivnika, Ade Filip Slivnik, ter Interlock, ki je v lasti razvpitega Rajka Hrvatiča. Karner
je investicijo pojasnil z zgodbo, da naj bi polovico zemljišča kupil že med letoma 2002 in 2004, in sicer da bi na njem
postavil tovarno generičnih zdravil.
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Mediaspeed

Partner Mihaela Karnerja je tudi razvpiti poslovnež Rajko Hrvatič.
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V mestnem svetu brez preprek
Kljub številnim preprekam in neodobravanju projekta s strani lokalnega prebivalstva ter pripombam strank Levica in
SDS je mestni svet z 21 glasovi za in 15 proti potrdil odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
nekdanje tovarne Tovil na Viču, kjer naj bi zrasla omenjena nova stanovanjska soseska. »Prepričan sem, da službe
ZDA danes spremljajo to sejo, in zagotovo bodo zabeležile, kateri svetniki so tisti, ki bodo podprli Karnerjev projekt. Z
mednarodno tiralico ZDA zahtevajo izročitev Karnerja, njegove žene in brata. Ker niste podprli našega predloga o
umiku te sporne točke, boste v primeru sprejetja odloka vi tisti, ki boste nosili odgovornost za mednarodne
diplomatske posledice,« je dejal svetnik SDS Gregor Slabe. Tudi Asta Vrečko (Levica) je dejala, da se jim investitorji
zdijo problematični in »da gre občina na roko silno spornim podjetjem«.
Prostor, ne investitor
Podžupan Aleš Čerin, ki je zaradi odsotnosti župana Zorana Jankovića vodil sejo mestnega sveta, je dejal, da
mesto ne dela prostorskega načrta za posameznega investitorja, ampak za urejanje prostora. »Nikjer ni zapisano, da
bodo ti gospodje, o katerih ste govorili, dejansko tudi investitorji,« je dejal in dodal, da gre za slovenske državljane, ki
v Sloveniji niso obsojeni.
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Pravna strokovnjakinja opozarja: Delodajalec ti ne more
prepovedati potovanja
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Viški in manki ur so po besedah pravne strokovnjakinje Maše Gregorčič iz regijske organizacije
zahodne Slovenije eden večjih problemov delovnega časa. Pogovor smo namenili zlasti aktualnim
vprašanjem regresa, letnega dopusta, skrajšanju delovnega časa in poskusov delodajalcev, da
delavcem prepovejo odhode v tvegane države, saj bi sicer morali pri prihodu v karanteno in ne v
službo.
Presežki in manki ur so po besedah pravne strokovnjakinje Maše Gregorčič iz regijske organizacije
zahodne Slovenije eden večjih problemov delovnega časa.
Kaj je v tem trenutku glede delovnega časa problem na terenu?
Mi kakšnih večjih zadev glede delovnega časa v tem trenutku nimamo. Opažam pa, da je bil v času
izrednih razmer, ko delodajalci niso mogli zagotavljati dela v podjetjih, problem presežka ur in odrejanja t. i.
minus ur. To je možno, če ima delavec s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi določeno
neenakomerno razporeditev delovnega časa. Upoštevati pa je treba, da se po preteku referenčnega
obdobja teh minus ur ne sme prenesti v novo referenčno obdobje, ampak mora delavec startati z nule. Ure
se preprosto brišejo in jih ni mogoče vleči v nedogled.
Glede presežkov ur pa je že dalj časa znana praksa, da so te ure po preteku referenčnega obdobja nadure
in jih mora delodajalec kot take tudi izplačati oziroma, če delavcu omogoči izrabo teh ur, mora zraven
izplačati tudi dodatek za nadure. Zakon določa šest mesecev referenčnega obdobja, lahko pa kolektivna
pogodba dejavnosti določi 12 mesecev.
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So minus ure običajna praksa?
Minus ure so po mojih izkušnjah izjema in v koronski krizi je prvič prihajalo do tega, prej je vedno bil večji
problem presežkov ur. Delavci so v tem času prejemali stoodstotno nadomestilo plače, če bi bili na
čakanju, bi 80-odstotno. In s tega vidika je za delavce to v redu. Ni pa v redu, če se ti minusi ur vlečejo kar
v nedogled in bi jih moral delavec ne vem kdaj oddelati.
Kateri so še pogosti problemi glede delovnega časa?
Pomanjkanje kadra, ki se rešuje z nadurami in gre preko vseh omejitev, ki jih določa zakon. Tam kjer
imamo organiziran sindikat, te zadeve rešujemo sproti in se ne kopičijo, prihajajo pa v tem času k nam tudi
posamezniki, ki imajo te probleme že iz časa pred izbruhom novega koronavirusa.
Bi lahko še posebej izpostavila katero od dejavnosti?
V prevozništvu je tega zelo veliko, tudi v gradbeništvu, pred krizo je bilo tako tudi v gostinstvu.
So v tem času, ko bi morali biti že izplačani regresi za letni dopust, ti problem?
Nekaj je dogovorov za višji regres, kot je v kolektivni pogodbi, imam pa tudi problem, s katerim se borim že
nekaj let, ko v eni formi izplačujejo regres na obroke, ker delavci tako želijo. Eden izmed argumentov je, da
ne bodo porabili vsega naenkrat.
Spomnim pa se tudi primera, ko je delodajalec sklenil, da bo do roka izplačal samo polovico regresa. S
posredovanjem smo mu pojasnili, da mora biti do 1. julija izplačan najmanj v višini minimalne plače.
Kaj je še aktualno glede regresa?
V tem času, ko je veliko ljudi dobilo odpoved pogodbe o zaposlitvi, se pojavlja vprašanje, ali so upravičeni
do sorazmernega dela regresa. Seveda, kolikor mesecev so zaposleni v koledarskem letu, toliko dvanajstin
regresa jim pripada. Tukaj imam občutek, da bodo še težave, saj bodo delodajalci enostavno »pozabili«
izplačati v roku sorazmerni del regresa. To velja tudi za tiste, ki so zaposleni za določen čas.
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Je bilo tudi že kaj problemov s skrajšanjem delovnega časa po interventni zakonodaji?
Nekatere firme so se začele tega posluževati, v glavnem so se po zakonu posvetovali s sindikatom. Kar
nekaj je bilo dilem glede razporeditve delovnega časa, tukaj poudarjam, da velja tedenska kvota ur. Na
tedenski ravni ne sme biti ur manj kot 20. Če nekdo predvidi 36 ur dela na teden, ne more biti, da en teden
delavec oddela 20 ur, drugi teden pa 52.
Ko ti delodajalec odredi skrajšan delovni čas, mora v pisnem napotilu odrediti, kako je z razporeditvijo
delovnega časa in kako je s stroški malice in prevoza. Bilo je pa tudi vprašanje, kako je s tem, ko delavec
kakšen dan uporabi dopust ali pa je praznik. Kar se tega tiče, je delavec upravičen do nadomestila, kot ga
določa zakon o delovnih razmerjih, torej do stoodstotnega, subvencija delodajalca pa se sorazmerno za ta
čas zmanjša.
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Delavska enotnost
Ta intervju je izšel v najnovejši, prvi julijski številki Delavske enotnosti, glasila
ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma
izhaja že 78 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke
in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne,
relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v
katerem živimo.
Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!
Ampak v času skrajšanja delovnega časa moj delovni čas ne more biti neenakomerno razporejen?
Tako je. Če smo čisto odkriti, neenakomerno razporejen delovni čas ni v korist delavca, saj se s tem
izognemo zakonsko določenim naduram, ki niso izplačane vsak mesec, ampak so šele kasneje po poteku
referenčnega obdobja, če sploh še obstajajo.
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V podjetju, kjer potreba variira glede na posamezne organizacijske enote, ne morejo uvesti skrajšanega
delovnega časa, ker ne bi mogli nikjer imeti nadurnega dela, kar bi bilo glede na naročila kdaj tudi
potrebno. To pa je konkretna težava s terena.
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Pravnica Maša Gregorčič. Foto M. M.

Se mora delavcu ob skrajšanju delovnega časa zmanjšati tudi delovna obveznost?
Seveda, to je logično. Pričakovanja delodajalca so verjetno kdaj tudi drugačna, ne more pa od tebe
zahtevati, da narediš enako količino dela v krajšem času. Načeloma že iz tega ukrepa izhaja, da
delodajalec ne more toliko dela zagotoviti. Če bi uvedel skrajšani delovni čas, potreba po delu pa bi ostala
enaka, bi šlo za zlorabo tega instituta.
Kaj lahko delavec naredi, če vendarle delodajalec od njega zahteva enako količino dela v krajšem
času?
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Delodajalca je treba opozoriti, da mora delovno obveznost prilagoditi. Če tega ni pripravljen narediti,
obvestimo inšpektorat.
Je kaj aktualnega glede dopustov?
Med izbruhom novega koronavirusa je bilo precej enostranskega odrejanja dopustov. Smo pa ves čas
opozarjali, da lahko po koncu krize pride do položaja, da delavec, ki je v času izbruhom zavrnil izrabo
lanskega dopusta, tega ne bo mogel zaradi potrebe organizacijskega procesa dela izkoristiti do 30. junija.
In potem bo propadel. Če gre za nagajanje, je seveda nekaj drugega, takrat nas pokliče in se sestanemo z
delodajalcem, če pa gre za dejanske potrebe delovnega procesa, pa je to težko. Zakon jasno določa, da je
izrabo dopusta treba dogovorno uskladiti tudi glede na potrebe delovnega procesa, pa seveda tudi glede
na potrebe delavca.

Slišimo »argumente«, da so delavci med epidemijo virusa počivali in zdaj
ne potrebujejo dopusta. Ali zdrži?
To ni argument, saj takrat nisi mogel slediti namenu dopusta, če si imel omejeno
gibanje znotraj občine in številne druge ukrepe. V tem času nisi mogel
kakovostno izkoristiti dopusta. Ta je namenjen tvoji regeneraciji. Po eni strani se
delodajalci tudi zavedajo, da če ne bo delavcem omogočena izraba dopusta, se
bo ta spet prenesel v naslednje koledarsko leto in bo spet panika, kdaj ga
izkoristiti.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slišati je, da so bile v času izbruha novega koronavirusa tudi nepravilnosti pri vročanju odpovedi
pogodb o zaposlitvi. Kakšne?
Kršitev je bilo kar nekaj. Imeli smo primere, ko je bila odpoved poslana po SMS-sporočilu, kar je
nezakonito. Tudi, da je delavec bil obveščen ustno o tem, da mu preneha delovno razmerje, in ni dobil
nobenega papirja. Prišlo je tudi do klasičnih odjav iz obveznih socialnih zavarovanj. To so vse načini, ob
katerih smo sproti opozarjali, da je odpoved nezakonita.
Bilo je tudi nekaj odpovedi delavcem, ki so zaščitena kategorija, in so potem imeli težavo z uveljavljanjem
nadomestila za brezposelnost na zavodu. Imela sem tudi primer, ko sem vložila tožbo, ko delavec migrant
z družino na Danskem ni mogel zaradi razmer priti na delo, ker je bil ustavljen letalski prevoz, in
delodajalec mu je vročil odpoved. To je nezakonito, ker gre za višjo silo.
To bi se lahko še dogajalo. Ministrstvo za delo je tolmačilo, da ima delodajalec prav, ko delavcu
prepove odhod v državo izvora, ker mora po vrnitvi iz svoje države v karanteno in ne more priti na
delo. Kako je s tem?
Dejstvo je, da ti delodajalec ne more prepovedati, da ti nekam greš. Šlo bi za poseg v delavčevo
zasebnost. Se pa mora delavec zavedati, kaj pomeni potovanje v določeno državo, da je to neko tveganje
in da ima obveznost, da po preteku letnega dopusta pride določen dan v službo. Če ne pride in se je
zavedal, da mu bo to s karanteno onemogočeno, je to na strani delavca. Druga stvar pa je, da če si šel v
neko državo in prej ni bilo določeno, da moraš po prihodu v karanteno, in se to zgodi vmes, takrat pa lahko
rečemo, da gre za višjo silo.
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Problem je, da država še nima jasnih navodil. Moje stališče je, da če greš v neko državo in ob tvojem
odhodu še ni bilo ukrepov, ni razlog na tvoji strani, če boš posledično moral v karanteno. To je višja sila. Če
pa si vedel, da moraš v karanteno in o tem nisi obvestil delodajalca, bi pa to utegnil biti problem. Delavec je
namreč dolžan o vseh okoliščinah, ki vplivajo na delo, na izvajanje dela, obveščati delodajalca.
Si zaznala kakšen manko zaščite delavcev pri interventnih ukrepih?
Pri času čakanja na delo na domu ni bilo prepovedi odpuščanja, kot je sedaj pri skrajšanju delovnega časa.
Statistika brezposelnosti je pokazala, da je bilo več odpuščanj v marcu in aprilu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mojca Matoz
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Padec gospodarske
aktivnosti najmočnejši
aprila; trg dela pod
močnim vplivom
interventnih ukrepov
Napovedi mednarodnih inštitucij se še naprej nekoliko
poslabšujejo. Po zadnjih napovedih OECD in MDS naj bi
bil letošnji padec svetovnega BDP občutno večji kot
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

med finančno krizo v letih 2008–2009, še posebej nizke
pa so ocene za evrsko območje. Hkrati pa so nekateri
podatki v zadnjih tednih boljši od pričakovanj in kažejo
možnost relativno hitrega odboja. V Sloveniji je bil po
pričakovanjih padec domače gospodarske aktivnosti po
kratkoročnih kazalnikih najmočnejši aprila; obeti za
drugo polovico leta so ugodnejši. V Banki Slovenije v
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zadnji publikaciji Gospodarska in finančna gibanja
ugotavljamo še, da so se razmere na trgu dela, ki so
sicer še pod močnim vplivom državnih interventnih
ukrepov, precej poslabšale.
V evrskem območju med državami članicami obstajajo
razlike v dolžini in strogosti ukrepov za zamejitev
pandemije, vse pa bodo letos v recesiji. Članice so večinoma
že maja začele rahljati omejitvene ukrepe, vendar se je
recesija v evrskem območju v letošnjem drugem četrtletju
pričakovano poglobila. Kažejo se znaki okrevanja v drugi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

polovici letošnjega leta, vendar bo to zaradi precejšnje
negotovosti glede nadaljnjega širjenja virusa najverjetneje
šibko in zelo postopno.
V Sloveniji je bil po pričakovanjih padec domače
gospodarske aktivnosti po kratkoročnih kazalnikih
najmočnejši aprila. Ob sproščanju omejitev in uvajanju
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protikriznih ukrepov so razmere v nadaljevanju drugega
četrtletja ostale zaostrene. Junija so se začeli kazati
nekoliko spodbudnejši znaki. Pesimizem podjetij in
potrošnikov se je znova zmanjšal, a ostal pod povprečno
ravnjo iz krize leta 2009. Izboljšali so se tudi nekateri
alternativni visokofrekvenčni kazalniki (poraba električne
energije, tovorni promet na avtocestah), ki pa so medletno
ravno tako ostali nižji. Obeti za tretje četrtletje so za zdaj
ugodnejši; po anketi SURS podjetja pričakujejo precejšnje
povečanje povpraševanja, trošenje gospodinjstev pa naj bi

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postalo manj zadržano.
Močno so se poslabšale tudi razmere na trgu dela. Število
delovno aktivnih brez samozaposlenih kmetov je bilo aprila
medletno že nižje za odstotek, medtem ko je bila marca rast
še pozitivna. Po pričakovanjih je bil zaradi narave
omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije
šok največji v storitvenih dejavnostih, kjer je potreben
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neposredni stik med potrošnikom in ponudnikom. V
gostinstvu je bil tako aprila padec števila delovno aktivnih
več kot 10-odstoten. Še večje poslabšanje razmer so
preprečili interventni ukrepi in posledično se je število
registriranih brezposelnih junija v primerjavi z majem celo
nekoliko zmanjšalo. Kljub temu je presegalo 89.000 in bilo
medletno večje za 26,3 %. Aprila je bila rast povprečne plače
več kot desetodstotna, kar povezujemo predvsem z
obsežnimi protikriznimi ukrepi Vlade RS na trgu dela.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slika: Pričakovano zaposlovanje v zasebnem sektorju
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Vir: Evropska komisija. Opomba: Kazalnik prikazuje tehtano
povprečje pričakovanega zaposlovanja v vseh štirih anketiranih
dejavnostih (tj. industriji, storitvah, trgovini na drobno in
gradbeništvu) v naslednjih treh mesecih.
V Banki Slovenije poudarjamo, da interventni ukrepi močno
vplivajo na statistiko zaposlenosti in plač, ki se bo po
njihovem izteku lahko močno spremenila. Tudi glede na
rezultate anket med podjetji v nadaljevanju leta
pričakujemo nadaljnje poslabševanje razmer na trgu dela.
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Finančne razmere v podjetjih ostajajo solidne v primerjavi s
poslabšanjem gospodarskih razmer. Podjetja tako med
omejitvenimi dejavniki poslovanja tudi junija niso
poudarjala finančnih težav. To lahko povezujemo z visokimi
likvidnostnimi rezervami v obliki vpoglednih depozitov,
ugodni so ostali pogoji bančnega financiranja, sofinancirani
so stroški dela, možno je odloženo plačilo davkov, za
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preprečevanje likvidnostnih težav pa je razpoložljiva tudi
vladna garancijska shema. Že sicer so podjetja vstopila v
krizo v finančno trdnem položaju, pri čemer so bili dobički
lani ponovno rekordni.
S padcem gospodarske aktivnosti in izrazitimi protikriznimi
ukrepi so se fiskalne razmere občutno poslabšale. Podatki
po denarnem toku letos do maja tako na primer kažejo na
primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja v
višini 1,4 mrd EUR. Saldo je bil manj ugoden že v prvem
četrtletju, do še večjega poslabšanja pa je zaradi učinkov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

krize prišlo aprila in maja. Prihodkov konsolidirane bilance
je bilo v prvih petih mesecih medletno manj za 720 mio EUR
oziroma 9,2 %, glavni razlog pa so bili nižji prilivi iz davkov
in prispevkov. Hkrati so se predvsem zaradi protikriznih
ukrepov za blaženje gospodarskih in socialnih posledic krize
odhodki povečali za 874 mio oziroma 11,4 %. Po
metodologiji ESA 2010 bi lahko primanjkljaj države letos
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znašal okoli 8 % BDP, delež dolga države v BDP pa dosegel
podobno vrednost kot leta 2015, ko je bil z več kot 82 %
največji do zdaj. Kljub temu bo dolg v deležu BDP tudi letos
ostal precej pod povprečjem evrskega območja, ki naj bi po
ocenah Evropske komisije presegel 100 %.

PR – Banka Slovenije

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Bisnode: V času epidemije izbrisanih 4605 podjetij
08.07.2020 13:14

Ljubljana, 08. julija (STA) - V Sloveniji je bilo v času uradno razglašene epidemije
covida-19 (od 13. marca do 31. maja) izbrisanih 4605 podjetij, ugotavlja družba
Bisnode Slovenija. Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj
prizadeti so bili samostojni podjetniki in družbe z registrirano strokovno, znanstveno
in tehnično dejavnostjo.
Število poslovnih subjektov, torej 4605, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1
odstotka aktivnih poslovnih subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz
Bisnode Slovenija. Med vsemi izbrisanimi subjekti je 86 odstotkov samostojnih podjetnikov,
pri čemer v podjetju spominjajo, da je bil zaradi moratorija javne uprave izbris ostalih
pravnih oblik skoraj nemogoč.
Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko
je bilo ustanovljenih 359 subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v
osrednjeslovenski regiji. Sledijo podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka), ter
savinjska regija (11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so posavska in pomurska regija
(2,8 odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska regija (dva odstotka),
najmanj izbrisov pa je bilo zabeleženih v zasavski regiji (1,7 odstotka).
Slika je nekoliko drugačna ob upoštevanju tudi števila aktivnih subjektov znotraj
posamezne regije. Po deležu podjetij je bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7
odstotka), sledita obalno-kraška (2,6 odstotka) in goriška regija (2,4 odstotka), na dnu
lestvice pa se nahaja pomurska regija (1,4 odstotka).
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti (18,7 odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek izbrisanih v
primerjavi z aktivnimi subjekti pa je bil najvišji v dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in
gostinstva (4,8 odstotka), sledijo druge raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (3,8 odstotka).
Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v
finančni in zavarovalniški dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo
ustanovljenih v času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po navedbah
Bisnode uvrstilo 51.444 subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294
blokiranih, 81 nepredlagateljev REK-obrazcev, en davčni neplačnik in dva subjekta v
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insolventnem postopku.
Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v
osrednjeslovenski regiji (28,5 odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6
odstotka) in gorenjska regija (10,3 odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9
odstotka). Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in
trgovina (10 odstotkov).
V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančnogospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo
najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo
zrelosti gospodarstva, a je izbruh epidemije covida-19 dodobra premešal karte. Posledice
epidemije se bodo odražale še v naslednjih letih. Ob napovedih padcev makroekonomskih
kazalnikov se Sloveniji obeta hud boj za ohranitev gospodarstva v takšni meri kot pred
pandemijo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja
lahko pričakujemo spremembe gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost
poslovanja slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje
posojil menimo, da je slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na krizo, ki je
pred nami," je dodal analitik pri Bisnodu Damir Simonović.
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Epidemija izbrisala več kot dva odstotka slovenskih
podjetij
Med epidemijo so poslovanje večinoma prenehali samostojni podjetniki
G. C.| 8. julij 2020 ob 12:21
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ podjetij je ugasnilo v osrednjeslovenski regiji, najbolj prizadeti so bili samostojni podjetniki …

V Sloveniji je bilo od 13. marca do 31. maja, v času uradno razglašene epidemije
novega koronavirusa, izbrisanih 4605 podjetij, kaže raziskava družbe Bisnode
Slovenija.
Število poslovnih subjektov, ki so bili v času epidemije izbrisani, predstavlja 2,1 odstotka
aktivnih poslovnih subjektov na dan uradnega zaključka epidemije, so sporočili iz Bisnode
Slovenija. Med vsemi izbrisanimi subjekti je 86 odstotkov samostojnih podjetnikov, pri čemer v
podjetju spominjajo, da je bil zaradi moratorija javne uprave izbris drugih pravnih oblik skoraj
nemogoč.
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Marca je bilo sicer izbrisanih 1946 podjetij, aprila 1780, preobrat pa se je zgodil v maju, ko je
bilo ustanovljenih 359 subjektov več, kot jih je bilo izbrisanih.
Slaba tretjina (31,9 odstotka) analiziranih subjektov je bila v času epidemije izbrisana v
osrednjeslovenski regiji. Sledijo podravska (13,2 odstotka), gorenjska (12,4 odstotka) in
savinjska regija (11 odstotkov). Na spodnjem repu lestvice so posavska in pomurska regija (2,8
odstotka), koroška (2,3 odstotka) ter primorsko-notranjska regija (dva odstotka), najmanj
izbrisov pa je bilo v zasavski regiji (1,7 odstotka).
Nekoliko drugačna je slika ob upoštevanju števila aktivnih subjektov znotraj posamezne regije.
Po deležu podjetij je bilo tako največ izbrisov v gorenjski regiji (2,7 odstotka), sledita obalnokraška (2,6 odstotka) in goriška regija (2,4 odstotka), na dnu lestvice pa je pomurska regija (1,4
odstotka).
Več novih podjetij na področju energetike ter financ in zavarovalništva
Po panogah je bilo največ izbrisanih subjektov registriranih v panogah strokovne, znanstvene
in tehnične dejavnosti (18,7 odstotka). Sledijo gostinstvo (12,9 odstotka) ter kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (12,6 odstotka). Odstotek izbrisanih v primerjavi z
aktivnimi subjekti pa je bil najvišji v dejavnostih izobraževanja (5,9 odstotka) in gostinstva (4,8
odstotka), sledijo druge raznovrstne poslovne dejavnosti (3,9 odstotka) ter kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (3,8 odstotka).
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Le v dveh dejavnostih, in sicer dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v
finančni in zavarovalniški dejavnosti, je bilo izbrisanih manj subjektov, kot jih je bilo
ustanovljenih v času epidemije.
Na seznam prejemnikov mesečnega temeljnega dohodka se je medtem po navedbah Bisnode
uvrstilo 51.444 subjektov. Med njimi jih je bilo na dan analize (25. junija) 294 blokiranih, 81
nepredlagateljev REK-obrazcev, en davčni neplačnik in dva subjekta v insolventnem postopku.
Največ državnih pomoči v osrednji Sloveniji
Glede na regijo je največ subjektov, ki so zaprosili za državno pomoč, registriranih v
osrednjeslovenski regiji (28,5 odstotka), sledijo podravska (12,6 odstotka), savinjska (10,6
odstotka) in gorenjska regija (10,3 odstotka), najmanj pa jih je iz zasavske regije (1,9 odstotka).
Med dejavnostmi subjektov, ki so zaprosili za temeljni dohodek, prevladujejo strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti (16 odstotkov), gradbeništvo (12 odstotkov) in trgovina (10
odstotkov).
Kako je na krizo pripravljeno gospodarstvo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Bisnode Slovenija navajajo še, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančnogospodarske krize v letu 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2018 doseglo najvišje
vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. Podatki torej potrjujejo visoko stopnjo zrelosti
gospodarstva, vendar se bodo posledice epidemije odražale še v naslednjih letih. Ob
napovedih padcev makroekonomskih kazalnikov se Sloveniji obeta hud boj za ohranitev
gospodarstva tako kot pred pandemijo.
"Glede na trend gibanja izvoznih partneric našega gospodarstva in njihovega ohlajanja lahko
pričakujemo spremembe gospodarskega okolja. Glede na visoko stabilnost poslovanja
slovenskega gospodarstva, nizko zadolženost in kontinuirano odplačevanje posojil menimo, da je
slovensko gospodarstvo dobro in bolje pripravljeno na krizo, ki je pred nami," je dodal analitik
pri Bisnodu Damir Simonović.
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V Ameriki iskan zločinec, v Ljubljani
ugleden poslovnež
Nepremičninski projekt, ki že leta buri duhove, je včeraj
prejel podporo Jankovićevih mestnih svetnikov in stroji
bodo, kot kaže, kmalu zabrneli.
Avtor: Svet24 / Ž.K.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Mihael Karner v Sloveniji ni bil obsojen.

U.S. Department of State
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Mihael Karner spada med najbolj razvpite poslovneže v Sloveniji. 27. decembra 2011
so njega in njegovo ženo Alenko v ﬁlmski akciji v prestižni vili pri avstrijskem
smučišču Bad Kleinkirchheim aretirali pripadniki avstrijske specialne enote Cobra.
Ameriške oblasti oziroma ameriška agencija za boj proti drogam so zanju izdale
tiralico zaradi domnevne distribucije in uvažanja anabolnih steroidov ter pranja
denarja. Njuno nelegalno pridobljeno premoženje se je takrat ocenjevalo na ogromnih
40 milijonov evrov, v lasti pa imata tudi luksuzno vilo v Ljubljani, prestižno brunarico v
Avstriji, kjer so ju aretirali, vilo v hrvaški Opatiji ter seveda jahto.
Milijon za varščino

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Po aretaciji so ju pridržali v avstrijskem zaporu, a je njunim odvetnikom uspelo doseči,
da so ju po plačilu varščine v višini več kot milijon evrov izpustili, in mirno sta se lahko
vrnila v Slovenijo, kjer je bila sprejeta interpretacija, da dejanja, za katera Karnerjeva
obtožujejo, v Sloveniji v tistem času, med letoma 2000 in 2008, niso bila kazniva.
Ameriške oblasti z leti nad tem, da bi Karnerjeva privedle pred obličje pravice, niso
obupale in so za informacije o tem, kje sta, oziroma pomoč pri njunem prijetju
razpisale celo milijonsko nagrado, ki sicer do zdaj ni obrodila sadov.
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Tiralica ameriške agencije za boj proti drogam.

DEA

Milijonska investicija
Medtem ko Američani iščejo načine, kako bi ga spravili za zapahe, Mihael Karner v
Sloveniji nemoteno posluje, čeprav so njegovo delovanje preiskovali tudi slovenski
organi pregona, izvor njegovega premoženja pa je zanimal tudi ﬁnančno upravo
Slovenije, saj naj bi uradni podatki kazali, da ne on ne njegova soproga med letoma
2000 in 2008 skorajda nista imela prihodkov. Kot je povedal pred leti za eno od
komercialnih televizij, se ukvarja z gradbeništvom, trgovanjem z zdravili in turizmom.
Eden izmed njegovih gradbenih projektov je naselje Urbana oaza, ki bo, kot kaže,
zraslo na območju nekdanje tovarne Tovil v Ljubljani. Sto štirideset stanovanj bodo
uradno skupaj gradila podjetja Urbana oaza, ki je v lasti Karnerja, Draco, ki je v lasti
nekdanje veleposlanice v Rusiji in bivše žene že pokojnega novinarja Danila
Slivnika, Ade Filip Slivnik, ter Interlock, ki je v lasti razvpitega Rajka Hrvatiča.
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Karner je investicijo pojasnil z zgodbo, da naj bi polovico zemljišča kupil že med
letoma 2002 in 2004, in sicer da bi na njem postavil tovarno generičnih zdravil.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Partner Mihaela Karnerja je tudi razvpiti poslovnež Rajko Hrvatič.

Mediaspeed

V mestnem svetu brez preprek
Kljub številnim preprekam in neodobravanju projekta s strani lokalnega prebivalstva
ter pripombam strank Levica in SDS je mestni svet z 21 glasovi za in 15 proti potrdil
odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje nekdanje tovarne Tovil
na Viču, kjer naj bi zrasla omenjena nova stanovanjska soseska. »Prepričan sem, da
službe ZDA danes spremljajo to sejo, in zagotovo bodo zabeležile, kateri svetniki so
tisti, ki bodo podprli Karnerjev projekt. Z mednarodno tiralico ZDA zahtevajo izročitev
Karnerja, njegove žene in brata. Ker niste podprli našega predloga o umiku te sporne
točke, boste v primeru sprejetja odloka vi tisti, ki boste nosili odgovornost za
mednarodne diplomatske posledice,«je dejal svetnik SDS Gregor Slabe. Tudi Asta
Vrečko (Levica) je dejala, da se jim investitorji zdijo problematični in »da gre občina
na roko silno spornim podjetjem«.

78

08.07.2020

Necenzurirano.si

Sreda, 19:42

Država: Slovenija

Kazalo

7/7

https://necenzurirano.si/clanek/svet/v-ameriki-isk...

Prostor, ne investitor
Podžupan Aleš Čerin, ki je zaradi odsotnosti župana Zorana Jankovića vodil sejo
mestnega sveta, je dejal, da mesto ne dela prostorskega načrta za posameznega
investitorja, ampak za urejanje prostora. »Nikjer ni zapisano, da bodo ti gospodje, o
katerih ste govorili, dejansko tudi investitorji,« je dejal in dodal, da gre za slovenske
državljane, ki v Sloveniji niso obsojeni.

PODPRLI MILIJONSKI PROJEKT

Značke:
mihael-karner

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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STANOVANJSKA GRADNJA

Zelene terase v celoti
prodane
Investitor GMG Peter Žula za miklavškim
Šparom

šele gradi enostanovanjske hiše,

a je prav vse že tudi prodal
Damijan Toplak

v

Čeprav

so v podjetju GMG

Peter

šele na

Žula

lovici gradnje
stanovanjskih
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Parcele za stanovanjske hiše so velike 385 do 684 kvadratnih metrov.
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